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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...

درباره مقاله/گفتگو:
بازداشت دوتابعیتیها دستاویزی برای گرفتن
امتیاز از غرب/محمد مقیمی

عدالت اجتماعی مستمسکی شده برای غارت ،ظلم
و نابرابری؛ در گفتگو با سعید معیدفر/گفتگو از
سیامک مالمحمدی

عرفان:
اصوال دو تابعیتی بودن باید یک مزیت باشد واین
مزیت هم که بعضی از هموطنان از آن برخوردارند  
را جمهوری اسالمی به یک مسئله و دردسر برای آنها
بدل کرده است .باشد که این روزها سپری شود.
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ایرانیان خارج از کشور از بازداشتها و
گروگانگیریهای این سالها توسط جمهوری اسالمی
درس بگیرند و هیچ مراودهای با این حکومت نداشته
باشند .این خدمت بزرگی به مردم و خودشان است.
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هادی:
استاد با توجه به تجربهای که دارند در مورد عدالت و
شعار دادن بر اساس آن کامال درست میگویند .شعار
بس است ،عقل و عمل چاره ساز است.
یاسمن:
دکتر معیدفر به درستی شعارزدگی را آسیب شناسی
کردند و بسیار مهم است که ما مردم باز فریب شعارهای
پر زرق و برق را نخوریم و بتوانیم کار را به کاردان
بسپاریم.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

●محمود مالکی عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان
بوشهر توسط نیروهای اداره اطالعات این شهر ،بازداشت شد.
گفته می شود بازداشت آقای مالکی در رابطه با فعالیت های
صنفی او صورت گرفته است.
●ساالر طاهرافشار ،فعال ترک (آذربایجانی) در منزل پدری
خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه منتقل شد.
وی پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به
 ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
●مردی در مشهد که متهم است در قالب مسافرکشی زنان
متعددی را مورد تجاوز قرار داده ،بازداشت شد.
●سه شهروند در شهرستان کاشان به دلیل شرکت در یک
مهمانی خصوصی و به دنبال آن دخالت و درگیری ماموران
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با آنها ،بازداشت شدند.
●مجید رضایی ،فعال مدنی توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب
تهران به تحمل  ۹ماه زندان محکوم شد .وی عالوه بر این به
عنوان مجازات تکمیلی به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت
سه ماه در شهرداری تهران و شرکت در دوره های مشاوره
موسسه روانشناسی ماوای قم به مدت  ۸ساعت ،محکوم شده
است.
●پرونده قتل عطااهلل رضوانی ،شهروند بهائی بندرعباس۸ ،
سال پس از واقعه ،جهت رسیدگی مجدد به شعبه  ۶بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس ارجاع شد .این پرونده
پس از سالها کارشکنی و تعلل قضایی از بایگانی دادسرای
بندرعباس جهت رسیدگی خارج شده است.
●اسماعیل نریمانپور ،محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه
نوکیشان مسیحی توسط ماموران وزارت اطالعات در دزفول
بازداشت شدند .ماموران هنگام بازداشت ،اقدام به تفتیش منزل
آقایان نریمانپور و ترابی کرده و برخی وسایل شخصی از
جمله تلفن همراه آقای ترابی را ضبط کرده و با خود بردند.
●در پی تعقیب و گریز ماموران نظامی ،یک کولبر از
ارتفاعات مرزی سارداو واقع در شهرستان بانه سقوط کرده
و جانش را از دست داد .همچنین به دنبال تیراندازی نیروهای
نظامی در شهرستان سردشت ،یک کولبر از ناحیه دست و پا
دچار مصدومیت شد.
●غزل معصومشاهی ،فعال دانشجویی توسط دادگاه انقالب
تهران به تحمل یک سال و  ۶ماه حبس و پرداخت  ۳میلیون
تومان جزای نقدی محکوم شد .حکم حبس خانم معصوم شاهی
به مدت  ۴سال به حالت تعلیق درآمده و بر اساس این حکم
وی ملزم است در طول  ۴سال تعلیق مجازات خود پنج بار
در قطعه موسوم به “شهدای مدافع حرم” در آرامستان تهران
(بهشت زهرا) حاضر شود و همچنین به مراجعه فصلی به دفتر
پیگیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کسب اجازه از مقام
قضایی برای سفر خارج از کشور مکلف شده است.
●یک دختر  ۱۵ساله در تهران با پریدن از طبقه چهارم یک
آپارتمان دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
همچنین یک دختر  ۱۲ساله در خرمشهر از طریق حلق آویز
کردن ،اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
●علی نوری ،فعال مدنی که دوران محکومیت  ۶ساله خود
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را در زندان اوین سپری میکند ،به مرخصی درمانی هفت روزه
اعزام شد.
●دادگاه تجدیدنظر استان مازندران سه محیط بان ساکن آمل
را مجموعا به  ۹سال حبس و  ۳سال انفصال از خدمت محکوم
کرد .آنها در دادگاه بدوی به  ۱۸سال حبس و  ۳سال انفصال از
خدمت محکوم شده بودند .این محیط بانان حدود  ۴سال پیش
در حین انجام وظیفه با یک شکارچی غیرمجاز در منطقهای
کوهستانی به نام نمارستاق در بخش الریجان شهرستان آمل
در استان مازندران درگیر میشوند که این پرونده با شکایت
شکارچی متخلف علیه آنها گشوده شد.
●یک نوجوان حدودا  ۱۸ساله در اتوبان کرج قزوین واقع
در استان البرز ،بدنبال سقوط در یک کانال آب جان خود را
از دست داد.
●یک نوزاد  ۱۷ماهه در شهرری توسط پدرش مورد آزار
جنسی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
پزشکی قانونی علت مرگ این نوزاد را خونریزی داخلی
ناشی از آزار جنسی اعالم کرده است .پدر کودک مذکور نیز
بازداشت شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه  ۵دادگاه کیفری
استان تهران ارسال شد.
●مرکز بیماریهای رفتاری بخش عفونی بیمارستان امام
خمینی تهران داروی دولوتگراویر که حدود  ۸ماه از تاریخ
انقضای آن گذشته را به دستکم یکی از مبتالیان به ویروس اچ
آی وی با برچسب تاریخ جعلی ارائه داده است .در شرایطی
داروهای تاریخ مصرف گذشته به مبتالیان به ویروس اچ
آی وی ارائه شده است که این دارو در بازار آزاد به فروش
نمیرسد.
●مهدی سهرابی ،خبرنگار پایگاه خبری «صدای زنجان» با
رای دادگاه تجدید نظر استان زنجان به تحمل  ۱۳ماه و ۱۷
روز حبس تعلیقی و پرداخت جزای نقدی و محکوم شد .وی
عالوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به بک سال ممنوعیت
از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید
محلی محکوم شد.
●در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی
ننور واقع در شهرستان بانه ،یک کولبر زخمی شد.
●یک دختر نوجوان  ۱۷ساله قربانی کودک همسری در
گنبدکاووس ،پس از مرگ تنها فرزندش ،بر اثر افسردگی
شدید دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
●حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام
محکوم شده بود ،در زندان قزوین به اجرا درآمد.
●درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرساالر داودی ،وکیل
دادگستری محبوس در زندان رجایی شهر کرج در دیوان عالی
کشور پذیرفته شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجددا به شعبه
هم عرض ارسال خواهد شد .این وکیل زندانی اخیرا از زندان
اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است.
●حکم اعدام ارسالن خودکام ،عضو سابق سپاه پاسداران و
زندانی محبوس در زندان ارومیه ،به دنبال صدور بخشنامه عفو
به حبس ابد تغییر کرد.
●دو متهم در مشهد توسط دادگاه کیفری  ۲این شهر به
ریاست قاضی ترابیان ،مجموعا به تحمل  ۱۴۸ضربه شالق در
کنار سایر مجازاتها محکوم شدند.
● شش زندانی سیاسی زندان ارومیه به نام های مصطفی
سبزی ،اکبر رشیدی ،اصالن شیری ،فرشاد تمرزاده ،روزگار
یوسف ماولوی و رحیم حسن محالی به صورت زودهنگام
از این زندان آزاد شدند .اسامی این زندانیان به دنبال صدور

بخشنامه عفو در میان درصد ناچیزی از زندانیان سیاسی که
شامل این طرح شده بودند ،قرار گرفت.
●رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت  ۶تن
از عوامل تهیه ،نشر و بازنشر یک ویدیو کوتاه به دلیل آنچه
«بیاحترامی به روحانی معمم» خواند ،خبر داد.
●عبدالرسول مرتضوی ،زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر
کرج ،جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای
وی گشوده شده ،در دادسرای اوین حاضر شد .در جریان این
جلسه که در شعبه  ۶بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد ،او از
بابت اتهامات توهین به رهبری ،تبلیغ علیه نظام و اخالل در
نظم عمومی مورد تفهیم قرار گرفت .اتهام تبلیغ علیه نظام در
ارتباط با یک بیانیه و اتهامات توهین به رهبری و اخالل در
نظم عمومی به بهانه سر دادن شعار در زندان اوین به وی نسبت
داده شده است.
●پرونده زهرا محمدی شهروند اهل سنندج ،جهت بازبینی
به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد .خانم محمدی پیشتر در
مرحله بدوی توسط دادگاه انقالب سنندج به  ۱۰سال حبس
محکوم شد .این حکم در بهمنماه  ،۹۹توسط دادگاه تجدید نظر
استان کردستان به  ۵سال حبس کاهش یافت.
●تنها در طول یک روز ۸۴ ،نفر در تهران اقدام به خودکشی
کردهاند و از میان آنها دستکم  ۱۲تن جان خود را از دست
دادهاند .این اقدام به خودکشی ها از طریق روشهای گوناگونی
از جمله ،خودزنی ،حلق آویز کردن ،مسمومیت عمومی و
مسمومیت از طریق مصرف دارو صورت گرفته و از کودک تا
میانسال میان این افراد دیده میشود.
●حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام
محکوم شده بود ،در زندان گنبدکاووس به اجرا در آمد.
●گلرخ ایرایی ،زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان
آمل ،از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک
ورامین علیه او گشوده شده بود ،توسط دادگاه انقالب تهران به
صورت غیابی به  ۱سال حبس تعزیری ۲ ،سال محرومیت از
عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و  ۲سال ممنوعیت
خروج از کشور محکوم شد.
●بتول امینی دهیادگاری ،شهروند و معلم ساکن مشهد روز
دوشنبه  ۱۶فروردین ماه ،توسط نیروهای امنیتی در منزل خود
بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد .ماموران در حین
بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از
وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.
●عمر فقیه پور ،زندانی سیاسی ،پس از تحمل بیش از ۲۰
سال حبس امروز دوشنبه  ۲۳فروردین ماه ،به دنبال صدور
بخشنامه عفو از زندان ارومیه آزاد شد .آقای فقیه پور در تاریخ
 ۱۰شهریور ماه  ۱۳۷۹بازداشت ،ابتدا به اعدام و سپس به
حبس ابد محکوم شده بود.
● محسن و بهروز منوچهری که تنظیم و تولید موزیک
«تهران توکیو» ساسان حیدری معروف به ساسی مانکن را بر
عهده داشتندبه قید وثیقه آزاد شدند .این شهروندان در اسفندماه
 ،۹۹در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شده بودند.
●حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد
مخدر به اعدام محکوم شده بود ،در زندان مرکزی اصفهان به
اجرا درآمد.همچنین یک زندانی به اتهام قتل در زندان عادل
آباد شیراز اعدام شد.
●معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از بازداشت تعدادی از
شهروندان به دلیل تهیه و انتشار کلیپ هایی تحت عنوان
دوربین مخفی در فضای مجازی خبر داد و گفت که تعداد
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دیگری از شهروندان نیز در همین راستا به پلیس فتا احضار
شدهاند.
● یک دختر  ۱۱ساله در تهران از طریق حلق آویز کردن،
اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
●یوسف کاری ،فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان
اردبیل ،توسط ماموران گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار
گرفت و پس از آن از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل
شد .ضرب و شتم آقای کاری در پی اعتراض وی به بازرسی
نامتعارف و تفتیش بند  ۱زندان اردبیل و تخریب وسایل
زندانیان توسط گارد زندان صورت گرفته است.
●بازپرسی دادگاه انقالب شهرستان مهاباد قرار بازداشت
فرزاد سامانی و ساکار عینی را برای چهارمین بار متوالی
تمدید کرد .آقای سامانی در تاریخ  ۲۰دیماه توسط نیروهای
امنیتی در کرج و همچنین آقای عینی در همین تاریخ در تهران
بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه اطالعات سپاه در ارومیه
منتقل شدند.
●یک زن جوان در کرج به علت درخواست طالق ،بر اثر
ضربات متعدد چاقو توسط همسرش به قتل رسید .فرد ضارب
چند ساعت بعد توسط پلیس بازداشت شد.
●یک زن در شهرستان پردیس که به دلیل جذب مشتری و
کسب درامد در صفحه خود اقدام به انتشار تصاویر پرسینگ
و نمونه کار خود کرده بود ،بازداشت و علیه او پرونده قضایی
گشوده شد.
●به دنبال تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان خاش
 ۱سوختبر کشته شد .در این رویداد ماموران حین تعقیب و
گریز اقدام به تیراندازی کرده که موجب واژگونی خودرو این
شهروند شد.
●صبا کردافشاری با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک
ورامین بازگشت .او در تاریخ  ۱۴فروردین به قید وثیقه به
مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود .وی در خرداد سال ۹۸
بازداشت و در شهریورماه همان سال به  ۲۴سال حبس تعزیری
محکوم شد.
●جعفر عظیم زاده ،فعال کارگری با پایان دوران محکومیت
از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد .آقای عظیم زاده در حالی
که از بابت محکومیت پیشین خود در حال تحمل حبس بود
همزمان با مختومه شدن آن پرونده ،از بابت پرونده ای جدید
توسط دادگاه انقالب تهران به  ۱۳ماه زندان محکوم شده بود.
●امین ملکی شهروند اهل شهرستان سقز به اتهام عضویت در
یکی از احزاب مخالف نظام به تحمل  ۴سال حبس محکوم شد.
● ۳۱شهروند در یک مهمانی خصوصی که در یک کافی
شاپ واقع در بندر ماهشهر برگزار شده بود ،توسط ماموران
انتظامی بازداشت شدند و کافی شاپ مذکور نیز پلمب شد.
●رها (راحله) عسکری زاده ،روزنامه نگار ،عکاس و فعال
حوزه زنان طی ابالغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود
به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد .خانم عسکری
زاده پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقالب تهران به ۲
سال حبس تعزیری ۲ ،سال ممنوعیت خروج از کشور ۲ ،سال
ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و  ۲سال ممنوعیت از
فعالیت در گروههای سیاسی و مطبوعات محکوم شد و این
حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.
●اسماعیل گرامی ،فعال کارگری ،روز پنجشنبه ۱۹
فروردین به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد .و در تاریخ
 ۱۴فروردین  در منزل شخصیاش بازداشت و به شعبه دوم
بازپرسی اوین منتقل شده بود.

میگویند کتاب غذای روح آدمی است اما در شرایطی
که حتی غذای کافی برای جسم انسان بر روی سفره
موجود نباشد ،تکلیف روح آدمیزاد چه خواهد شد؟
نویسندهای را میشناسم که مدتهاست در ایران
زندگی نمیکند و تا تَقی به توقی میخورد در صفحهی
اینستاگرامش مینویسد« :یکبار پیتزا نخورید و به
جایش فالن کتاب و مجله بخرید!» راستش هر بار که
ِ
ِ
حساب
حرف
این حرف را میزند دلم میخواهد چند
رگباری برایش بنویسم و دق دلم را خالی کنم اما
خوشبختانه دست آخر پشیمان میشوم.
شخصا چندان متوجه مخالفت این دو عمل ضروری
یعنی خوردن و خواندن نمیشوم .اما هر چه که هست به
نظر میرسد دوست نویسنده اولی را یک عمل الکچری
و غیرضروری فرض کرده که گاها مانع تغذیهی روح
میشود .با این حال خبرهای رسیده از ایران حاکی از
آن است که بسیاری از این کتابخوانها به همان ماهی
یکبار پیتزا خوردن هم دسترسی ندارند ،چه رسد به
اینکه پولش را جای بهتر و مهمتری پسانداز کنند.
اصال مگر خریداران فرهنگ و کاالی فرهنگی ،طبقهی
متوسط آن جامعه نیستند؟ حال آن که این طبقهی
متوسط به اندازهای تحت فشار قرار دارد که حتی
توانایی رفع و رجوع نیازمندیهای اساسی خود شامل
خوراک ،پوشاک و مسکن را هم ندارد .بدیهی است که

هر چقدر جامعه به سمت تعمیق فقر برود ،دغدغههای
فرهنگی ،بیشتر رنگ میبازند.
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بحران صنعت نشر
کتاب و کتابخوانی از نمادهای مهم سرمایهی
فرهنگی یک ملت به شمار میرود که به تدریج
زمینههای الزم را برای ارتقای ذهنی و روانی افراد و
به تبع آن بهبود روند توسعهی همه جانبهی یک کشور
را به همراه میآورد .سالها است که دربارهی بحران
بازار کتاب و پایین بودن نرخ سرانهی مطالعه در ایران
صحبت میشود و در این رابطه برآوردهای متفاوتی
ارائه میشود .اما در سالهای اخیر گرانی و دشواری
خریداری کتاب نیز به این نگرانی اضافه شده و رکود
اقتصادی ،بازار نشر را نیز دستخوش دگرگونیها و
ناخوشیهای زیادی کرده است.
دربارهی گران شدن قیمت کتاب دالیل متعددی از
سوی منتقدان مطرح شده که در حالت کلی تاثیر
تحریمها و افزایش نرخ تورم در کشور و نیز بحران
ویروس کرونا بیش از بقیه حائز اهمیت است .شرایطی
که د ِر بسیاری از کتابفروشیهای نامآشنا و قدیمی را
تخته کرده و آنها را به تغییر شغل آبا و اجدادی خود
سوق داده است .از سوی دیگر ،خریدار کتاب -که
اغلب دانشجو و دانشآموز است -نیز توانایی خرید

کاالی فرهنگی همچون کتاب و مجله را از دست داده
و قادر نیست این یک قلم را به روال سابق در سبد
خرید خود بگنجاند .حتی در مواردی قشر کتابخوان
گزینههای انتخابی کمتری پیش رو دارد و باید تصمیم
بگیرد بین چند کتاب مورد نیاز ،کدامیک ضروریتر
است و فقط به اندازهی خرید تعداد محدودی کتاب
توانایی مالی دارد.
با این حال تنها گران شدن قیمت کتاب و پایین بودن
سطح دستمزد مردم نیست که صنعت نشر را دچار
آسیب کرده است .در کنار این مشکل میبایست
بیاهمیت بودن فرهنگ کتابخوانی در جامعه و در
بین مسئوالن ،نویسندگی بیاجر و مواجب ،و تیغ تیز
ممیزی و سانسور را به آسیبهای صنعت نشر در ایران
اضافه کرد .گرفتاریهایی که هر یک به نحوی چرخهی
نشر را دچار اضمحالل کرده است.
گران شدن کاغذ
حدود یک دهه است که قیمت کاغذ در ایران دستخوش
التهابات بسیاری است که در این سالهای اخیر با
افزایش شدید نرخ تورم ،این التهابات نیز شدیدتر شده
است .بسیاری معتقدند که این مساله ناشی از نوسانات
قیمت ارز است که به طور غیرمنتظره تغییر مییابد.
رشد بیرویه نرخ تورم ،نوسانات بازار ارز و بیثباتی
در بازار اقالم خصوصا اقالم وارداتی در صنعت چاپ
و نشر ،که کاغذ نیز از آن جمله است موجب آشفتگی
بازار کتاب شده است.
بنابراین به دلیل افزایش قیمت کاغذ و به تبع آن
افزایش قیمت خدمات نشر ،قیمت کتاب به صورت
تصاعدی افزایش یافته است .در حال حاضر ،همزمان
ورود به سالی جدید ،بار دیگر ناشران از افزایش
قیمت کتاب که ناشی از افزایش قیمت کاغذ است
ابراز نگرانی کردهاند .در روزهای پایانی اسفند سال
گذشته (سال  ،)1399قیمتها در بازار کاغذ دوباره
روند افزایشی خود را تجربه کردند و به باالترین قیمت
خود در چند سال اخیر رسیدند .با توجه به این روند،
قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر با گرماژ  ۷۰گرم و
ابعاد  ۷۰در  ۱۰۰بندی  ۶۰۰هزار تومان معامله شده
است .این در حالی است که تا دو ماه پیش قیمت این
بند کاغذ  ۳۷۰هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت کتاب طبق آمار خانه کتاب در ماه بهمن
 ۵۰هزار تومان اعالم شده است ،این در حالی است که
به نظر میرسد در سال  1400و با این افزایش قیمتها
متوسط قیمت کتاب به باالی  ۸۰هزار تومان برسد.
ناشران به دلیل عدم ثبات اقتصادی عالقهی چندانی به
چاپ کتاب ندارند و از سویی دیگر هزینه چاپ بسیار

گران تمام میشود .به هر روی ،افزایش قیمت کاغذ،
با نشر کتاب رابطهای معکوس دارد .به این معنی که
گرانشدن کاغذ و بهدنبال آن کتاب ،هم تقاضا را
کاهش میدهد و هم تمایل ناشر به چاپ کتاب کمتر
خواهد شد .عالوه  بر این افزایش قیمت باید گرانیهای
جانبی را نیز به آن اضافه کنیم .گران شدن لوازم جانبی
چاپ مثل زینک ،سلفون ،کاغذ گالسه و نیز گران شدن
خدمات نشر همچون دستمزد نمونهخوان و ویراستار و
صفحهآرا و کال بخش فنی تولید که خود بر این روند
فزاینده تاثیرگذار است.
چند نرخی شدن قیمت کتاب
کتاب تا پیش از این جزو اقالمی بود که قیمت قطعی
آن در پشت جلد ذکر میشد و همه جا یک کتاب
را به همان قیمت پشت جلد ارائه میدادند .اما از آن
جایی قیمت کاغذ دائما در حال تغییر است ،موجب
تغییر مداوم قیمت کتاب نیز شده که این امر چند
نرخی شدن قیمت کتاب را به دنبال داشته است .به
این معنا که بسیاری از ناشران و کتابفروشان بر
روی کتابهای قدیمی برچسب قیمت جدید میزنند
و بعد اقدام به فروش آن میکنند .بنابراین بسیار
اتفاق میافتد که یک کتاب خاص ،در کتابفروشیهای
مختلف قیمتهای متنوعی داشته باشد .همچنان که
سایر کاالهای دیگر نیز در بازارهای آشفتهی ایران،
قیمتهای متفاوتی دارند.
در واقع در طول این مدت اخیر همگام با روند ثانیهای
تغییر قیمتها ،بسیاری از کتابها با قیمتی  50تا
 70درصد گرانتر از قیمت اولیه به فروش میرسند
و خریداران کتاب نیز که در بیشتر مواقع دانشآموز
یا دانشجو هستند ،چارهای جز خرید کتابهای مذکور
ندارند.
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روی آوردن به بازارهای دیگر
با توجه به افزایش رو به رشد قیمت کتاب ،بسیاری
از کتابخوانهای حرفهای به سوی منابع دیگری،
همچون کتابخانهها ،کتاب الکترونیک و یا کتابهای
دست دوم روی آوردهاند .شاید در نظر اول اقبال به
کتابخانهها و خرید کتابهای دست دوم جالب به
نظر برسد و گزینهی مناسبی برای حفظ محیط زیست
و درختان تلقی شود اما حقیقت این است که چنین
اتفاقی بسیاری از کتابفروشیهای سطح شهر را با
رکود بیشتری رو به رو خواهد کرد و چاپ و نشر
کتابهای جدید نیز دشوارتر خواهد شد.
با وجود اقبال کتابخوانها خصوصا به کتابهای
الکترونیک ،خیلیها به این نکته اعتراض دارند که

در بازار دست دوم و حتی کتابهای الکترونیک که
قیمت روز کاغذ تاثیری در افزایش قیمتها ندارد،
کتابها همچنان گرانتر از قبل به فروش میرسند.
کافی است به اپلیکیشنهای فروش کتاب الکترونیک
نگاهی بیاندازید .بسیاری از این کاربران ،در پای
برخی از کتابها از قیمت باالی کتابهای غیرکاغذی
ابراز شگفتی کردهاند .هر چند که اینگونه اعتراضات
به دلیل نبود یک ناظر موثر بر تغییر قیمتها ،تاکنون
بدون پاسخ مانده است و کسی جوابگوی دلیل واقعی
این افزایش قیمت نیست.
دردسرهای نویسندگان و ناشران
دردسر صنعت نشر و نویسندگانی که آثارشان را به
دست نشر میسپارند تنها به رکود اقتصادی محدود
نمیشود .سالهاست که نظارت سلیقهای بر چاپ و
انتشار کتاب گریبان همه را گرفته است و به نظر
میرسد هیچ انگیزهای برای برون رفت از این وضعیت
وجود ندارد .این مشکل بیشتر شامل کتابهای عمومی
میشود که البته نقش مهمتری در فرهنگسازی و
ارتقای کیفی جامعه ایفا میکنند.
در حقیقت تیغ تیز ممیزی و سانسور ،هر باز سیاههای
پر و پیمان را به دست نویسنده و ناشر میدهد تا گوش
تا گوش اثر را ببرد و یک چیز ناقصالخلقهای را
روانهی بازار کند .این اتفاق در بخش ترجمه مایهی
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بیاعتمادی و دلزدگی بیشتری شده است .انتظار برای
گرفتن مجوز یک کتاب نیز روندی فرسایشی یافته که
گاهی به عمر نوح و صبر ایوب نیازمند است .در این
شرایط ،کار کتاب چندان کار مقرون به صرفهای به
نظر نمیرسد.
از سویی دیگر ،نویسندگی در ایران به کار بیاجر و
مواجبی بدل گشته است که هیچ سود و نفع مالی برای
نویسنده ندارد .حتی نویسنده برای چاپ اثرش ناچار
است که پولی را نیز به ناشر بپردازد تا کتاب را به
چاپ برساند .در این زمینه نیز ،گویا هیچ صنف موثری
وجود ندارد که بر چنین برخوردها و روند کار ناشران
نظارت کرده و از حقوق نویسنده حمایت کند.
موضوعیت نداشتن کتاب در بین مسئوالن
شاید بتوان گفت اصلیترین مشکلی که در رابطه با
کتاب و کتابخوانی در جامعه وجود دارد این است
که مسالهی کتاب هیچگاه به طور جدی در جامعه
موضوعیت نداشته و هرگز به یک دغدغهی فرهنگی
تبدیل نشده است .چه بسا که حتی خود کتاب خواندن
در بسیاری از موارد ،موجب نگرانی دلواپسان بوده
است .بنابراین وقتی که مسئوالن ،خود کتابخوان
نیستند و دغدغه کتاب هم ندارند ،باید مطمئن بود که
وضعیت کتاب در جامعه بهتر از این نخواهد شد.

نخست الزم است که بدانیم پدیدهی کودکان خیابانی ،مسئلهای
زیستی-روانی و اجتماعی است که نه تنها به کودکان آسیب
میرساند ،بلکه سالمت جامعه را نیز به مخاطره میاندازند.
در راستای توسعه سیاستها و برنامههای سالمت کودکان
در کشور ،شناخت چالشها در طراحی بهینه برنامهها و ارائه
خدمات متناسب یک ضرورت است.
باید بدانیم پدیده کودکان خیابانی و یا بچههاي خیابان که از
آن به عنوان «تراژدی شهری» نام برده میشود معضلی است که
بیشتر جوامع در حال توسعه ،با آن دست به گریبانند .کودکان
خیابانی در کشورهای مختلف ،اصطالح ویژه خود را دارند.
در انگلستان به آنها  ،Children Streetدر آمریکا Street
 Street Cats, Kidsو در ایتالیا و سومالی children of
 tunnelsبچههای تونل (مترو) میگویند.
با توجه به سیر تاریخی پدیده کودکان خیابانی در جهان و
ایران به این نتیجه میرسیم که این پدیده در اعصار گذشته
نیز وجود داشته و امروزه رشد و فزونی بیشتری از خود برجای
گذاشته است ،به طوری که با وقوع انقالب صنعتی در قرن
 18سیر هجوم روستائیان به شهرها برای کار در کارخانهها
و درآمد بیشتر آغاز شد .این امر موجب حاشیهنشینی برخی
از افراد جامعه شد که بسیاری از آنان بیکار ماندند یا به جهت
عائلهمندی و عدم مهارت کافی ،درآمد مناسبی پیدا نکردند .در
این شرایط ،کودکان بیپناه و متکدی قارچ گونه در شهرهای
بزرگ رشد و نمو کردند .به طوری که رد پای این گونه
کودکان را در ادبیات رئالیست اروپا مانند «الیور تویست»
قهرمان داستانهای چارلز دیکنز و «گاوروش» شخصیت رمان
بینوایان نیز میتوان یافت ،که زندگی آنان شبیه کودکان
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خیابانی امروز ماست.
برخی از صاحب نظران معتقدند که واژه «کودکان کار» در
دههی  1980برای تشریح کودکانی به کار رفت که اکثر
اوقات خود را در خیابانها و مشاغل مختلف سپری میکردند.
اما طبق تعریف یونیسف کودکان زیر  18سالی که که عمدهی
وقت خود را بدون سرپرستی و نظارت بزرگساالن ،برای
ادامه زندگی خود در مشاغل رده پایین میگذرانند« ،کودک
خیابانی» خوانده میشود که ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ هستند در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﯾﯽ ،دزدي ،ﻓﺤﺸﺎ،
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ،توزیع و فروش مواد مخدر هستند .که
در این میان عدم دسترسی به امکانات بهداشتی ،فقر و فقدان
حمایت از سوی خانواده و اجتماع ،سالمتی این کودکان را به
خطر میاندازد.
عواملی مانند رشد جمعیت ،مهاجرتهای شهری و روستایی،
بیکاری ،فقر و آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد ،طالق،
بیسرپرستی و بدسرپرستی از عوامل ایجاد این پدیده نا زیبا
بوده است .خصوصا در کشورهای که توزیع ناعادالنه ثروت
وجود دارد ،این مسئله بیشتر به چشم میخورد و گاها این
کودکان را به عنوان قربانیان خشونت اقتصادی معرفی
میشوند.
کودکانی که نسبت به کودکان عادی بیشتر اسیر و گرفتار

اختالل های رشدی،سو تغذیه ،شکستگی استخوان و کبودی
بدن دچار میشوند که همگی از مصداق اختالل در کارکرد
جسمانی کیفیت زندگی بسیار پایین به شمار میآیند و این
عزیزان را روز به روز بیشتر اسیر و گرفتار میسازد.
کودکانی که  به دلیل مشکالت بهداشتی ناشی از زندگی در
خیابان ،مستعد ابتال به انواع بیماریهای نظیر سوءتغذیه،
کمخونی ،بیماریهای گوارشی ،سوءاستفاده جسمی و جنسی و
همچنین بیماریهای عفونی مانند هپاتیت ،ایدز و سل هستند.
کودکانی که قربانی مشکالت زیستی و روانی (مانند بحران
هویت ،بحران بلوغ ،اعتیاد و بزهکاری) ،عوامل خانوادگی
(مانند خانوادههای پر جمعیت ،گسسته و پر تنش) ،عوامل
اقتصادی ( مانند فقر ،بیعدالتی ،بیکاری ،فاصله طبقاتی زیاد
جامعه) و عوامل فرهنگی اجتماعی (مانند ترکیب ساختار و
ازدیاد جمعیت ،مهاجرت ،جنگ) هستند.
این واقعیت فاش و آشکار را باید پیش چشم ،گوش و ذهن
بنشانیم که سالمت روانی و جسمانی فرد ،پایه و بنیان سالمت
جامعه است و سالمت افراد جامعه از شاخصهاي مهم توسعه به
حساب میآید .با در نظر گرفتن این نکته که سالمت کودکان
یکی از اولویتهاي اصلی در همه کشورها و امروزه سالمت
اجتماعی از مسائل مهم و مطرح در پرداختن به موضوع سالمت
است.
بیگمان کار اجباري براي کودکان و به کارگیري آنها در
زمانی که جسم و روان آنها در حال رشد است ،آسیبهاي
جدي را به بار خواهد آورد و آثار آن براي همیشه گریبان
آنها و سپس اجتماع را خواهد گرفت .به طوری که پیشبینی
میشود که نرخ اختالالت روانی از جمله اختالل سلوک ،کنترل
تکانه ،نافرمانی ،دلبستگی بیقید و بند اجتماعی و  ...در بین
اقشار آسیبپذیری نظیر کودکان کار و خیابان به واسطه
شرایط پر استرس فضای عمومیکه در آن قرار دارند ،بیشتر از
افراد عادی جامعه باشد.
بسیاری از کودکان خیابانی تحت سیطره افرادی سودجو به
شکل باندهای بزرگ برای مقاصد خاص مورد سوء استفاده
قرار میگیرند که نبود مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب
فرهنگی و اقتصادی در پیدایش این پدیده شوم دخالت دارد.
از مهمترین عوامل ظهور این پدیده میتوان به فقر اقتصادی،
فقر فرهنگی ،عدم آگاهی افراد ،اعتیاد والدین ،طالق والدین
و مشکالت زندگی و خانوادگی در این باره اشاره کرد؛
البته درکنار   همهی این عوامل از بیبرنامگی ،بیمسئولیتی
سازمانها و مراکز ذیربط و نداشتن برنامههای توسعهای
مناسب ،ضعف مدیران و عدم حمایت از خانوادههای کم درآمد
و آسیبپذیر که نقش بسزایی در افزایش کودکان خیابانی
دارند ،هم نمیتوان گذشت.
کودکان خیابانی امروز در واقع همان کودکان حمایت نشده
مطلق هستند که از همه برنامههای حمایتی و حقوق اجتماعی
خود محرومند؛ آموزش ،تربیت و از همه مهمتر حق حیات آرام
از او سلب شده است .در حالی که او به عنوان یک انسان
دارای حق حیات توأم با رشد و فضیلت است .از این راهبرد
و رهنمود نباید غافل ماند که برنامهریزی برای عملی کردن
حقوق کودک در جامعه نیاز به آگاهی و شناخت همگان دارد.
بنابراین ،باید دانست که سیاستگذاری در بخش سالمت به
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دلیل ماهیت خاص تصمیمگیری دراین بخش از جایگاه خاصی
برخوردار است .در راستای توسعه سیاستها و برنامههای
سالمت کودکان در کشور ،شناخت چالشها و رفع نیازهای
موجود در طراحی بهینه برنامهها و ارائه خدمات متناسب
مبتنی بر شواهد یک ضرورت است .همچنین تاسیس و تجهیز
سازمانهای دولتی و غیر دولتی در راستای حمایت از این
کودکان اقدامی سودمند است .این فعالیتها باید با برنامه های
آموزشی و حمایتی در کودکان و خانوادههای آنها تاکید داشته
باشد.
بنابراین در این راه وجود پررنگ سازمانهای غیر دولتی
میتوانند پیشرو خوب و توانمندی باشند و به منابع و دانش
الزم مجهز و در ترویج این حقوق در بین مردم در تالش باشند.
به وجود آمدن مؤسسات خدماتی و حمایتی ،مجهز بودن و
آمادگی همیشگی این مؤسسات به امکانات و بودجه کافی
با هدف پیشگیری از عوارض ،بالیای طبیعی و غیرطبیعی
بسیار ضرورت دارد تا مشکالت آوارگی خانوادهها و در نهایت
کودکان را برطرف کند .وظیفه مسئوالن است که آگاهانه
برای نهادینه کردن حقوق کودکان بدون هیچ قید و شرطی از
حقوقشان دفاع کنند تا هیچ کس حق تجاوز به کودکان را به
خود ندهد و از بیتدبیری آنها نگویند.
این واقعیت را باید پیش ذهن نشاند که اضافه کردن تبصرههای
مختلف به مواد اصلی حقوق کودک و مشروط گذاشتن آن
نه تنها دردی از کودکان را دوا نمیکند ،بلکه ناتوانی برخی
قانونگذاران را از اجرای این حقوق در اذهان عمومی تداعی
مینماید .البته الزم به ذکر است که طرح آموزش اجباری
کودکان میتواند عامل بازدارنده مؤثری در انتشار پدیده
کودکان خیابانی باشد که براساس تقسیمات به عمل آمده جهت
کودکان بیسرپرست ،دولت و مراکز ذیصالحی که سرپرستی
و حمایت این کودکان را برعهده دارند ،به امر تعلیم ،تربیت و
آموزش آنان مبادرت کنند.
حمایت اجتماعی یکی از مهمترین عوامل پیشبینی کنندهی
سالمت جسمانی و روان شناختی افراد از کودکی تا بزرگسالی
است؛ بنابراین شایسته است که لزوم به کارگیری مداخالت در
ارتباط با افزایش احساس حمایت اجتماعی در کودکان کار،
همواره مورد توجه قرار گیرد.
همچنین دادن خدمات مشاورهای ،مددکاری و حمایتی به
خانوادههای افراد بیکار ،بیسرپرست ،بد سرپرست ،زندانی و
در فقر مانده میتواند در راستای پیشگیری از خیابانی شدن
موثر باشد.
در پایان میتوان گفت که راهکارهای بهبود وضعیت کودکان
خیابانی شامل برنامههای آموزشی ،آموزشهای حرفهای،
برنامههای کاهش آسیب و خطر ،برنامههای درمانی خانواده و
پیشگیری از بیماریها و دیگر آسیبهای نو پدید است.
بنابراین آنچه تبیین شد ،مختصری از علل و عوامل ایجاد پدیده
کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بود که متأسفانه
تاکنون در مراجع حقوقی و تربیتی با دقت نظر ژرفتر و
فراگیرتری به آن توجه نشده است.
کاش فقط یک بار به یاد آن ضربالمثل قدیمی فراوان شنیده
شده و بسیار نادیده گرفته شده بیفتیم که «پیشگیری مقدم بر
درمان است»!

      از آنجاییکه انسان به تنهایی خالقیتهای خود را نمیتواند
ایدهآل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند ،با انس والفت
(ایالف) با افراد بهدلیل مدنیالطبع بودنش خالقیتهای خود
را ظاهر میکند .میگوید تا دیگران بشنوند و میشنود چونکه
دیگران میگویند ،برای خود و دیگران عمل میکند و متاثر
از اعمال و کردار دیگران است ،عمل و کردار و گفتار بد
را بهعنوان ناهنجار کنار میگذارد و خوب آن را به عنوان
هنجار میپذیرد و این قاعده به صورت یک اخالق و منش و
عمل و شیوه با انسان از زمانهای ابتدایی تا باستان و قدیم و
تاریخ گذشته و معاصر بههمراه انسان بوده است .و به تفاوت
رشد متوالی و متناوب فهم و درک آن در طول تاریخ بشر
بهصورت تدریجی نمو عقل بهعنوان ابزار انتخاب درست و
«پیامبر درونی» همیشه با انسان بوده است اما غیر متکامل
بههمراه «پیامبران ظاهری» مشق رشد تدریجی را پله پله انجام
میداد به همراهی آنان دریاها را با عصای معجزه شکافتیم
و  ...و هنگام رشد و نمو آخرین مرحله فکری خود  «پیامبر
ظاهری» از همراهی رخت بر بست و کار خود را با تمام شدن
رشد فکری انسان تمام شده دانست .و ختم همراهی خود را با
ما انسانها اعالم کرد و ما بهعنوان پیامبران درونی (عقل) با
همان رسالت که مشق آن را دیدهایم ماندهایم تا شقالقمر کنیم،
اما این بار با «معجزه عقل» زیرا که آخرین پیامبر ظاهری با
همین معجزه عقل مشق تعالی انسانی را داد متناسب با زمان
مرحله رشدمان و معلم زبان «معجزه خرق عادات» که مربوط به
زمانهای اولیه وعقب افتاده رشد فکری انسان است ،نبود .تا با
این رسالت و دین و شیوه عقالیی زندگی کنیم .حقیقتا داستان

«سیمرغ» تمثیل عالی و متعالی و صحیح و گویای درستی از
ما «سیمرغیان» است.
   
مقدمه
     مشهور است که مقدمه خالصه و شمهای و براعه استهاللی
از کل موضوع و مطلبی است که قرار است بعدا طرح و عنوان
شود .لیکن نگارنده به دلیل اهمیت موضوع بحث برخالف
معمول مقدمه رابا عبارت گزارشی زیر شروع میکند:
«یک کامیون تعداد زیادی سنگ و سنگریزه در کنار زمین
بایر ریخت و سپس دو زن را که لباس سفید پوشیده بودند و
گونی بر سر آنان کشیده بودند به محل آوردند .باران سنگ بر
سر آنان باریدن گرفت و آنان به کیسه (خونین) تبدیل شدند.
زنان زخم خورده به زمین افتادند و مجریان حکم ،بر سر آنان
کوبیدند تا مطمئن شوند آنان مردهاند».
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مدخل
     این نوشتار بر آن است که چکیدهای موجز از نقد گزینشی
موارد جرمانگاری شده در قانون مجازات اسالمی ایران را ،که
به دلیل اهمیت بعضی موارد گزینشی عناوین مجرمانه ق-م-ا
را که رابطه تنگاتنگ با حقوق انسان و آزادی بشر دارد مثل
روابط نا مشروع جنسی ،ارتداد ،فساد فیاالرض ،بغی ،توهین
به مقدسات دینی ،جرم سیاسی و ...که بهدور از رعایت حقوق
انسان و حتی مبانی فقهی جرمانگاری شده است ،موضوع
مطالعه خود قرار داده و از آنجایی که بررسی تمام موارد و

عناوین مجرمانه که با حقوق بشر مرتبط است و مجازات اعدام
برای آن جرایم تعیین شده است ،حوصله زیاد و وقت بسیار و
نیز حجم قابل مالحظه از نوشتار را در بر میگیرد ،با رعایت
اهمیت موارد مجرمانه به صورت گزینشی جرائم مورد نظر را
تک تک طی مقاالت متعدد و متوالی گزینش و مبادرت به
بررسی ،بحث و تحقیق در مورد نکات حقوقی و قانونی آنها
خواهد کرد .لکن در این نوشتار عنوان فقط زنا با مجازات
سنگسار (رجم) جهت گزیدهگویی و نیز اهمیت آن با حقوق
بشر عموما و حقوق زن خصوصا مورد بررسی و کنکاش خواهد
گرفت و در این خصوص نیز از متون و مستندات حکومت
ایران که همان قوانین مدون آنهاست و گزارشهای ملی و
بینالمللی در بخش مربوط به مجرمان زنا با مجازات سنگسار
مستدال استفاده شده است و بخش مربوط به مبانی حقوقی و
فقهی آن نیز از منابع دست اول عقیدتی عموما و اسالم خصوصا
استفاده شده است .موضوع سنگسار را با توجه به مستندات
مربوطه با اشاره به پیشنهای از قانون مجازات اسالمی ایران
–عمل محاکم قضایی آنان -عضویت  ایران در مجامع حقوق
بشری دنیا و قانون مجازات آنان و نهایتا نقد کلی و مبنایی
و حقوقی مجازات سنگسار در متون دینی دنبال و به پایان
میرساند .این مدخل خالصه و چکیدهای است از عناوین و
موضوعاتی که در صفحات بعدی نوشتار ،جهت تسهیل موضوع
مخاطب با آن رو به رو خواهد شد و عموما در دو بخش است:
بخش اول همان بررسی قانونی جرم زنا و مجازات سنگسار
تا حد مرگ در قانون م-ا-ایران ،و بخش دوم بررسی فقهی
و حقوقی جرم زنا و مجازات سنگسار (رجم) تا حد مرگ در
متون دینی.
بخش اول :بررسی قانونی جرم زنا و مجازات سنگسار تا
حد مرگ در قانون م-ا
الف -پیشینه تاریخی قانون مجازات اسالمی ایران
 - 1بعد از دو سال انقالب محاکمات انقالبی در دادگاههای
انقالبی ایران که بر اساس فتوای علما عموما و رهبر دینی  وقت  
خصوصا احکام محکومین صادر میشد و نهایتا جهت وجه و
صبغه قانونی دادن به آن احکام ،مصوبههایی از شورای انقالب
ایران گذرانده شد .در این دوره یعنی قبل از تصویب قانونی
مجازات اسالمی از مجلس احکام به همین نحو انقالبی به استناد
 - 1فتوای رهبر وقت
 - 2فتوای علما شیعه
 - 3مصوبات شورای انقالب
 - 4آرای مجتهدین (خصوصا آنجایی که رییس دادگاه هم
مقام قضایی بود و هم مجتهد) صادر میشد و تا سال 1360
ادامه داشت .شایان ذکر است اولین مورد سنگسار در ایران
در همین دوره پس از انقالب  1357در مورخ تیرماه 1359
بوسیله رجم و سنگسار نمودن شش زن و مرد در شهرستان
کرمان انجام گرفت.
 - 2در سال  1360برای اولین بار با همان پایههای استنادی
دوره قبل یعنی به اصطالح بر اساس متون فقهی شیعی و بدون
مراجعه به متون فقهی عام و دیگران و بدون جامعیت و مانعیت
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تهیه و تنظیم و تصویب و به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار
گرفت و این وضعیت تا سال  1370ادامه داشت.
 - 3در سال  1370متاسفانه همان قانون با تغییرات جزیی
باز به صورت آزمایشی به قوه مجریه جهت اجرا ابالغ شد که
ادامه همان نارساییهای حقوقی و قانونی در نظام دادرسی
قوه قضاییه ایران بود .این قانون تا سال  1392به مدت 22
سال به صورت آزمایشی اجرا شد .در هر دوره آزمایشی بودن
آن «توسط مجلس تمدید میشد ،که نهایتا این دوره به دلیل
اعتراضات صاحب نظران ،آن را برای دورههای بعد تمدید
نکرد.
 - 4در سال  1392قانون جدید مجازات اسالمی ایران بعد
از عدم تمدید آن توسط مجلس ،باز با همان چهارچوب اما به
دلیل اعتراضات صاحبنظران  تعدیالت بسیار خفیف و غیر
ریشهای انجام دادهاند و با جو امنیتی و  ...نهایتا بر طبق اصل
 85قانون اساسی به صورت آزمایشی بعد از تایید مجلس در
تاریخ  ۱۱اردیبهشت  ۱۳۹۲اجرایی شد.
 5در سال  1397با تصویب ماده واحده قانون دایمی شدنقانون مجازات اسالمی تمامی قوانین مجازات اسالمی قبلی
متاسفانه بدون هیچ تغییری در مواد مجرمانه که بر خالف
سماحت اسالمی  جرمانگاری شده بود و در قانون نهایی 1392
متوالیا آمده بودند به موجب آخرین قانون بر آنها صحه گذاشته
شده و با اصالحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت (5
سال) اجرای آزمایشی آن دایمی شد.
ب -ادعای غیر مستند مبادی ذیربط   ایران مبنی بر حذف
مجازات سنگسار تا حد مرگ:
     همانطور که در پیشینه تاریخی مصوبات دورهای قانون
مجازات اسالمی ایران اشاره شد ،در هیچکدام از قوانین مزبور
در مورد رجم و سنگسار ،تغییرات قانونی ریشهای مشاهده
نمیشود .به طوری که حتی در زمانهایی که مسئولین نظام
زیر فشار اعتراضات در رسانهها وعدههای عدم رجم و سنگسار
را می داد ،باز در همان دوران متاسفانه شاهد سنگسار زنان
و مردان ،این مجازات سنگین   وحشتناک بودیم( .دوران
رئیس قوه قضائیه وقت) اما مسولین نظام در آخرین قانون
مصوب خود همان ق-م-ا  92که بعدها طی ماده واحده 97
دایمی بودن آن قانون هم تصویب شد در ماده 225ق-م-ا
سال  92دایمی شده ،پیشبینی کرده است که در صورت عدم
امکان اجرای رجم (سنگسار تا حد مرگ) با پیشنهاد دادگاه
صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با
بینه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه
است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر
یک است.
     و قید عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم در ماده
منوه ،این همان عبارتی است که دستاندرکاران تدوین ،روی
آن مانور رفته و عنوان کرده که رجم و سنگسار حذف شده
است .در صورتی که نص ماده ،گویای رجم است و قید عبارت
فوق همانطوری که خود مسولین  از مجتهدین و علمای خود
نیز در این مورد استفسار کردهاند که اگر رجم موجب وهن یا
توهین به مقدسات و غیره که همان دالیل عدم امکان اجرای

رجم است حادث شود ،جواب دادهاند :در صورت عدم امکان
اجرای رجم برای زنای محصنه در محیطی سنگسار خواهد
شد که خوف وهن و توهین به مقدسات و آگاهی رسانهای و
مجامع عمومی نباشد و آن مکان حسب دستورالعملهای اجرای
مواد سنگسار مصوب میتواند زندان یا محوطههای محصور
نیروهای انتظامی و با حضور خود آنان صورت گیرد .و ربطی
به مجازات غیر محصن و با اقرار ندارد که آن میتواند حسب
قانون مصوب آنان شالق باشد .و در این ماده فقط با عبارات
بازی  شده است ،اما مجازات سنگسار به قوت خود باقی مانده
و اگر مبادی ذیربط قانون مزبور مخالف این مجازات باشند،
چرا در قانون آوردهاند و فیالواقع علیرغم وعدههای خود
آنان از قانون م-ا حذف نشده است و بهطور کلی میتوان
خصوصیات تدوین جدید قانون م-ا در مورد ماده مربوط به
سنگسار را اینگونه خالصه کرد:
 - 1در قانون جدید یا آخرین قانون مجازات اسالمی ایران زیر
فشار اعتراضات قانونی و حقوقی ،مواد مربوط به سنگسار را
که در قانون و قانونهای قبلی فضای زیادی را پر کرده بود ،که
شامل نحوه سنگسار کردن و کیفیت قرار دادن سنگسار شده در
حفره و گود برای مردان چنان و برای زن چنین و غیره .به چند
ماده مختصر به تعریف زنا ،مجازات آن و یک ماده  225که به
صراحت عنوان نموده که حد زنای محصن و زانیه محضه رجم
(سنگسار) است و با آن قید در صورت عدم امکان اجرای رجم
که قبال توضیح داده شده است.
 - 2اصل قانون مربوط به سنگسار کردن حذف نشده است
و به یک یا چند ماده اکتفا شده تا موضوع در قانون برجسته
نشود .در صورتی که در قانون قبلی از تعریف زنا تا راه های
ثبوت در فصل اول تعریف و موجبات حد زنا از ماده  63تا
ماده  107نزدیک به  44ماده در خصوص سنگسار و چگونگی
سنگسار وجود دارد ،مثال سنگ نباید بزرگ باشد و نه کوچک
به نحوی که با عذاب آن بمیرد( .زیرا بین عذاب و مرگ که دو
مجازات جدا از همدیگر هستند مابین فقها اختالف است .چرا
که مرگ عذاب نیست و عذاب مرگ نیست ،ولی عذاب یا هر
اقدام و وسیله دیگری می تواند منتهی به مرگ شود و تعریف
این دو لفظ در احادیث و آیات احکامی بارهای فقهی و حقوقی
خود را دارد که در بخش مربوط به آن توضیح داده خواهد شد).
و این منهای آییننامه اجرایی آن به شماره 1562/01/444
مورخ ۲۷شهریورماه  ۱۳۸۲که مبحث چهارم آن مربوط به
تشریفات خاص اجرای سنگسار از ماده  21شروع و تا ماده
 23با دو تبصره را شامل میشود.
 - 3برای تلطیف فضا و جو معارض علیه قانون مجازات آن
در این ماده لفاظی شده است و نه فقط برای آشنایان حتی برای
ناآشنایان به حقوق دربادی امر چونکه عبارت محشی به «در
صورت عدم امکان اجرای سنگسار» و آخر عبارت ماده 225
به عبارت «موجب صد ضربه شالق برای هر یک می باشد»
منتهی میشود .آن گونه خیال میکند که گویی تغییراتی در
ماده رجم حاصل شده است ،بله حاصل شده است ،اما به صورت
لفاظی و شکلی و نه ماهوی و ذاتی و حکم سنگسار در ماده به
قوت خود باقی مانده است.
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 - 4استفسار و استفتا از علما در خصوص «عدم امکان اجرای
سنگسار» خود دال بر تایید قانونگذاران بر اجرای آن به عنوان
حد وحکم الهی است که اجرا می شود ،ولی نه در انظار عام
داخل و خارج کشور و خلط آن در ماده با مجازات شالق  برای
تمویه و توریه است .چرا که در فقه و قانون شیعه مجازات
شالق و سنگسار روشن است که برای کدامین مجرمین است و
آوردن دو یا چند موضوع اتهامی در یک ماده قانون خود دور
از شیوه تدوین قوانین کیفری  است که بایستی روشن ،واضح
و بدون تاویل و تفسیر باشد نه مثل ماده  225که با تاویل و
تفسیر و تمویه و توریه نوشته شده است.
 - 5مشهور است بین دستاندر کاران و آشنایان به قانون
که ق-م-ا اخیر از نظر ادبی خوب نگارش شده است و بر
سبیل مماشات اگر جواب هم مثبت باشد که شیوه نگارش کتب
قانون همین است که بایستی شیوا و بدون ابهام نوشته شوند .اال
این ماده فعال که به دالیلی مبهم و قابل تفسیر با تمویه و توریه
نگاشته شده است یعنی (ماده  225ق-م-ا در مورد سنگسار
تا حد مرگ)
 - 6در آخر عبارت «در صورت عدم امکان اجرای رجم
(سنگسار)» در ماده مربوطه ناظر بر رجم به طرق دیگری
است .نه یعنی اعدام بجای سنگسار چرا که اعدام برای خیلی
از جرایم پیش بینی شده است .حتی در توصیههای بعضی از
مجامع بینالمللی به ایران گفته شده است که بعضی جرایمی که
مرضی الطرفینی هستند اعدام وضع نشود و فقط برای جنایات
خیلی بزرگ وضع شود )1( .لذا اعدام آن قبح و زنندگی و
غیرانسانی بودن و شنیع و وحشتناک بودن سنگسار را ندارد.
لذا قانون گذار  با توجه به حفظ حد و حکم الهی سنگسار ،در
صورت عدم اجرای آن به دالیلی که قبال ذکر شده ممکن نباشد،
حکم الهی تعطیل نمی شود و در محیطی احیانا محصور دور از
انظار عموم که موجب وهن یا توهین نشود ،در حضور ضابطین  
اجرا خواهد شد .همان سنگساراست نه اعدام به جای آن بهدلیل
اینکه اعدام و اجرای آن در هر صورت (با توجه به قبول جهانی
و ملی آن فعال در خیلی از کشورها) ممکن است و مانند رجم  
سخت و دشوار و از عمومیت برخوردار  نیست.
     لذا ماده ناظر بر اجرای رجم به صورتی مناسب و در محل
دیگری غیر از انظار عمومی است و نه تبدیل آن به اعدام
است که خود ماده قانونی علیحده را میخواهد .در بند 5
همین عنوان اشاره شد که متاسفانه قانونگذار برای تلطیف جو
معارض داخلی و خارجی ،ماده را با تمویه و توریه و تفسیر و
تاویل نگاشته است.
 - 7دلیل اختصار رجم در یک ماده در قانون م-ا  92این است
که آن قانون مزبور فقط  7ماده از قانون م-ا سال  70را نسخ
کرده و تمام قانون را بهقوت خود باقی گذاشته است .در قانون
م-ا سال  70نیز تماما به تفصیل در مورد جرم زنا و اثبات و
مجازات رجم آن صحبت شده است.
پایان بخش اول ،ادامه دارد....

مقدمه

بلکه کل زمین مورد نظر موقوفه است!

پس از سالها تالش ،دوندگی و صرف هزینههای زیاد برای

دست از پا درازتر سازمان اوقاف را ترک میکند و به

احراز سند مالکیت زمین کشاورزی او را از سازمان ثبت

خسته و وارفته راه خانهاش را پیش میگیرد.

سرنوشت مبهمی که در انتظارش خواهد بود فکر میکند و

احداث یک واحدی تولیدی-کشاورزی ،زمانی که بانک

از این داستانها طی این سالها در ایران فراوان دیده

اسناد استعالم میکند ،ثبت در پاسخ استعالم اعالم میدارد

میشود و هر روز عدهای از مردم شهرها و روستاها مطلع

یک چهارم از سند ملک نامبرده را سازمان اوقاف باطل و به

میشوند اسناد مالکیتشان با شکایت سازمان اوقاف باطل

نام خود ثبت کرده است!

و امالکشان موقوفه اعالم شده است بیآنکه تا آن لحظه

گویی یک باره آسمان را روی سرش خراب میکنند .با حالی

کمترین اطالعی از این موضوع داشته باشند؟!

آشفته و مستاصل نمیداند چکار کند .ناچار برای رفع مشکل
به سازمان اوقاف مراجعت میکند و در آنجا سفره دلش را

نگاهی کوتاه به وقف و اوقاف در جمهوری اسالمی

برای مدیر کل اوقاف باز میکند و میگوید چند خانوار

وقف از هر زمانی و به هر نحوی که به وجود آمده است،

هستیم با تعدادی جوان ،تنها امید و راه چارهمان برای امرار

این سالها به بختکی برای مردم ایران تبدیل شده است و

معاش همین طرح تولیدی بوده که بیش از دو سال است
مستمر پیگر آن هستیم و حاال با وضعی که پیش آمده نه

میشود روی آن زمین تاسیسات ایجاد کرد و نه زمین را در
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رهن بانک برای اخذ وام قرار داد.

زندگیشان را به جد تهدید میکند ،سازمان اوقاف در این

سالها با ابطال هزارها سند مالکیت از اقشار مختلف مردم
در سراسر کشور به بهانه وقف و موقوفه ،سایهی سنگینش را

حرفش با مدیرکل که یک روحانی است باال و باال میگیرد

بر زندگی مردم روز به روز گستردهتر میکند.

به بیدینی شده و انگ ضدانقالب میخورد و کار به اینها

شورای اسالمی دور اول قانون ابطال اسناد فروش رقبات،

این رویه از فروردین سال  1363و پس از آن که مجلس

و در آخر به جای رفع مشکل از جانب مدیر کل اوقاف متهم
خاتمه پیدا نمیکند و مدیر کل از روی عصبانیت به منشیاش
دستور میدهد به بانک نامه بنویسد که نه تنها قسمتی از ملک
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آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند وارد مرحله اجرایی
شد و همچنان با شتاب ادامه دارد.

به غولی اقتصادی با توان و تشکیالت بسیار باال تبدیل شده

وقف چیست و اوقاف کدام است؟!

وقف قراری است که بر اساس آن افراد بخشی یا کل اموال و

که دارای میلیاردها میلیارد تومان سرمایه و هزارها امالک

کرده و نیت خود را از این بخشش بیان کردهاند.

بسیار بزرگ اقتصادی نظام جمهوریاسالمی زیر نظر ولی

و مستغالت و اراضی بیشمارست و به یکی از قطبهای

داراییشان را جهت امری بشردوستانه و خیرخواهانه واگذار
با چنین عملی مال بخشیده شده از آن پس غیر قابل فروش

فقیه تبدیل شده است ،هر روز با ابطال اسناد فراوانی بر

وقف ارائه داد ،در حالی که چون و چراهای کلی در رابطه

اسنادی که به اصطالح به دلیل موقوفه بودن باطل میشود،

تصرفاتش میافزاید بدون آن که کمترین حقی را به مالکان

میشود .این تعریفی است که به صورت اجمال میشود از

داده باشد .این در حالی است که وقف نه ارتباطی با فقه اسالم

با وقف و سیر تغییر و تحوالت آن در گذر زمان کالف

دارد و نه در تاریخ صدر اسالم نمونهای از آن دیده شده است

سردرگمی است که هرگز کسی در صدد باز کردن آن بر

نیامده و در طول سالیان دراز موقوفات به سالیق مختلف و
انحای گوناگون اداره شدهاند.

سازمان اوقاف که امروزه به صورت شرکتی بزرگ و چند
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و نه هیچ نام و نشانی از آن در قرآن و احادیث که عمده منابع
شناخت در اسالم هستند به میان آمده است.

شواهد آشکار گویای آن است که وقف هیچ سابقهای در

فلسفه و متون دین اسالم نداشته بلکه بعدها با نوعی تحریف

ملیتی درآمده است سازمانی است که به همه این بذل و

تاریخی و نفوذ کالمی و تبلیغی آن را در زمرهی مسائل دین

بخششها در طول تاریخ وجهه شرعیه و مقدس داده و خود

با این عنوان گنجانیدهاند و جمهوری اسالمی امروزه آن را

را مالک و صاحب بیچونوچرای این اموال و امالک میداند.

بهترین بهانه برای تملک و تصرف امالک و اراضی مردم قرار

در اینجا ما نیز ناچاریم از این مقوله و نهاد که اصالتی

داده و با کمترین بهانهای اسناد دیگران را باطل و با عنوان

بشردوستانه و در ذات خود خیرخواهانه با سابقه طوالنی دارد

موقوفه به نفع خود مصادره به مطلوب میکند.

با عنوان وقف یاد کنیم.

وقف که با توجه به فلسفه وجودی آن امری خیرخواهانه بوده و

میتوان گفت موضوع وقف پیش از هر زمانی در دوران تسلط

جامعه باشد و در راه نیت و خواست واقفین مورد بهرهبرداری

مهاجم که تازه مسلمان شده بودند یاد گرفته بودند اراضی و

ایلخانان مغول بر ایران رسمیت و گسترش پیدا کرد .مغوالن

میبایست بانی خدمات خیرخواهانه به محرومین و نیازمندان

امالک بزرگی را که با زور شمشیر و قتل عام صاحبانشان

قرار گیرد ،این سالها و با روی کار آمدن جمهوریاسالمی

تصرف کرده بودند برای آن که برای همیشه در تصرف آنها

نه تنها هیچ نیازمندی خیری از آن ندیده است بلکه به معضلی

و اوالدشان نسل اندر نسل باقی بماند و کسی جرات ادعای

بزرگ و مشکلی بغرنج برای عامه مردم تبدیل شده است و

مالکیت و حق فروش آنها را نداشته باشد به وقف کردن

از سوی دیگر بستر مناسبی شده برای سواستفادههای کالن

تصرفاتشان روی آوردند .ولی از چه زمانی سازمانی به نام

عدهای که بازی کردن با آن را بلد هستند تا جایی که این

اوقاف به وجود آمد سند معتبری در دسترس نیست چرا که

روزها موقوفهخواری به عبارتی پرکاربرد در بین مردم در

موضوعیت وقف هرگز مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته

آمده است.

وقف در این سالها عملکردش برای عموم مردم ایران

است و مقوله سردرگمی است که باید بررسی شود.

هزارها سند مالکیت مردم به ویژه اسناد اراضی دهقانان و

شاه اوقاف زیر نظر نهادی با عنوان وزارت معارف اوقاف

آنچه مشخص است ظاهرا این است که در زمان ناصرالدین

ناخوشایند و بسیار زیانآور بوده است چرا که باعث ابطال

و صنایع مستطرفه بوده که پس از آن یعنی در سال 1288

خانهها و دکاکین شهری و روستایی شده است و بانی دردسر

ه.ق تحت نظارت وزارت عدلیه و امور اوقاف قرار داشته و

و چه بسا تیره روزی مالکان این امالک شده در حالی که

در حال حاضر اسما تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد

خیرش به جای نیازمندان به متمولین و صاحبان زور و ثروت

اسالمی بوده در حالی که عمال به صورت نهادی مستقل ،مجزا

در جامعه رسیده و تنها عدهای خاص از آن با لطایفالحیل

و تحت نظارت و حکم رهبری قرار دارد.

و به اصطالح امروزیها با موقوفهخواری سودهای کالن به
جیب میزنند.

سیر تحول و تغییرات مالکیت اراضی از نگاه تاریخ

وقف که حضور و وجود آن را به غلط و ناروا به فلسفه

اسالم نسبت میدهند و به آن امر شرعیه و حکم خدا دادهاند
و امروزه به همین خاطر و به یمن قدرت بالمنازع جمهوری

اسالمی در ایران به جان زندگی مردم افتاده و در جایگاه خود
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با نگاهی کوتاه به سیر تحول و تغییر در مالکیت اراضی

در ایران طی قرون گذشته متوجه خواهیم شد که انصافا و
در حقیقت نمیتوان مالک واقعی هیچ یک از اراضی را و

به ویژه اراضی که امروزه اوقاف آنها را به بهانه وقفی بودن

میکند.

مشخص کرد تا بتوان به حق واقعی مالکیتها فتوا داد.

گویای این واقعیت است که اکثر واقفین ،امالکی را که وقف

شواهد آشکار و بالتردید در زمینه وقف و واقفین به طور کلی

از صاحبانشان باز پس گرفته و تصرف میکند به درستی
بر کسی پوشیده نیست سیر مالکیتها بر اراضی طی قرون

کردهاند با زور و به ناحق آن همه ملک را تصاحب کردهاند

که مالکیتها را در طول ادوار گذشته همیشه و در همه شکل

سوی دیگر اکثر آنها نه از سر دلسوزی یا خدمت به نیازمندان

و از نظر فقه اسالم این امالک غصبی محسوب میشوند و از

گذشته داستانهای غمانگیز و گوناگونی داشته است و در این

بلکه بیشتر برای تصرف مادامالعمر این امالک اقدام به وقف

زور تعیین کرده است تردیدی نیست.

زمین را کسی به وجود نیاورده است تا بتواند ادعای مالکیت

امالکشان با نیات مختلف و ظواهر فریبنده کردهاند چرا که

اراضی سیر تحولی و تغییرات گوناگونی داشته است.

یافته و کسی جرات مخالفت با قدیس و اموال شرعیه نخواهد

وقف توسط مبلغین مذهبی و روحانیون مقام قدسی و شرعی

آن را داشته باشد لذا در طول تاریخ میبینیم مالکیت بر

داشت و از این طریق در طول زمان مالکین بسیاری امالک و

روزگاری اراضی با روشی تحت عنوان سیورغال اداره

اراضی وسیعشان را وقف کردهاند که در مالکیت مالکانشان

میشده است .سپس دوران تیولداری آغاز میشود و بعد هم

شک و شبهه فراوان وجود دارد تا بعد از خود اوالدشان هم

فئودالی و مالیکت بر اراضی همیشه با پیروزی عدهای بر

نسل در نسل مالکیت آنها را داشته باشند و در سایه دین و

عدهای دیگر و روی کار آمدن قشر تازه ،تغییر پیدا کرده و

شرعیات از هر دستبرد و گزندی در امان بمانند.

شکل دیگری به خود گرفته است .یک چیز را در خصوص

یکی از گستردهترین وقفها بر آستان قدس رضوی است که

مالکیتها نمیتوان انکار و فراموش کرد و آن  زبانزدی

توسط شخصی به نام حاج حسین آقاملک طی  8فقره وقفنامه

عامیانه است که میگوید «زور قباله را باطل می کند» .تاریخ

وقف شده است و این امر باعث شده امروزه از مجموع کل

به ما با صراحت میگوید اراضی وسیع را همیشه آنهایی که

استان خراسان بیش از  95درصد وقفی باشد و تولیت این

غالب شدند از مغلوبین با زور گرفته و صاحب شدهاند نه

موقوفات امروزه به عهده آستان قدس رضوی(شرکت چند

اینکه از راه درست و معقول آنها را صاحب شده باشند .آیا

ملیتی آستان قدس ،قدسیران) است .الزم به توضیح است

ملکی را که با زور شمشیر و خونریزی و با ظلم و بلکه قتل

آستان قدس به شکل مستقل زیر نظر رهبری و توسط نماینده

عام مالک یا مالکان آن به دست آمده را میتوان مال مشروع

ولی فقیه اداره میشود.

کسی نامید؟! آیا چنین کسی حق دارد و میتواند چنین ملکی

از دیگر واقفین بزرگ میتوان از رشیدالدین وطواط همدانی

را وقف کند؟ و وقف او را مشروع به حساب آورد؟

به هر تقدیر آنچه از سیر تحول و تغییر در مالکیتهای

نام برد که موقوفاتش به ربع رشیدی در تبریز معروف است.

است این است که همه این مالکیتها جای شک و شبهه دارد

است .رشیدالدین وطواط محمدبن محمدبن عبدل جلیل که

وی یک سوم کل تبریز را که جزو امالکش بوده وقف کرده

اراضی ،خصوصا اراضی وسیع بر میآید و تاریخ گواه آن

نسبتش با یازده واسطه به خلیفه دوم عمربن خطاب میرسد.

و در صورتی که قرار باشد حقوق بشر در آنها مراعات شود

معلوم میشود وی و دیگر واقفین که امالک وسیعی را وقف

و بر عدالت و عقل تکیه کنیم باید با دید و دقتی انسانی و

کردهاند اکثرا اوالد و بازماندگان مهاجمین مسلمان بودند که

عادالنه به قضاوت این مالکیتها پرداخت و عدالت را در

سرزمینهای ایران را با زور و ظلم تصرف کردند و بعد هم

مورد آنها رعایت و اجرا کرد.

مثال زمانی که اعراب مهاجم و یا مغوالن با زور و خون و
خونریری خاک ایران را تصرف میکنند سرمداران آنها

اراضی وسیعی را به تصرف خود در آوردهاند و بعدها هم
ِ
امالک به زور و ناحق و غیر انسانی تصرف
این اراضی و
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شده به اوالد و بازماندگانشان تعلق پیدا میکند و این سیر

هیچ حق دفاعی از آنها میگیرد و به نفع خود ثبت و مصادره

به دنبال موضوع وقف و واقفین در ایران شاهد آن بودیم که
اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط خاص زندگی سیاسی خود

را به نفع خود مصادره به مطلوب میکند و در حقیقت به
ملکشان را خریداری کردهاند با زور و اجبار و بدون دادن

نهادینه کردند.

در دوران حاکمیت فعلی جمهوری اسالمی زمانی که آیت ا...

قرنها ادامه مییابد تا امروز که سازمان اوقاف مالکیتها
زور از صاحبان این امالک که اکثرا مردم ضعیفی هستند که

برای حفظ ابدی این امالک موضوع وقف را به عنوان حکمی
شرعی و مقدس ترسیم کرده و در ایرا ِن بعد از حمله اعراب

قرار گرفت و موقعی که احتمال دارد مالکیت نهاد پر اهمیتی
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چون دانشگاه آزاد اسالمی را از دست بدهد برای نجات آن

و البته در جهت تصرف مدام العمر دانشگاه آزاد اسالمی که
دارای ثروت بیکرانیست قصد وقف کردن آن را داشت ولی

آیت ا ....خامنهای اجازه چنین کاری را به او نداد و در نتیجه

آن قرار داشته هر یک نیمی از سرتا پای آنها تخریب و نیمی

نهادهای زیر نظر رهبری فعالیتش را ادامه میدهد.

جهانگردانی که این حجاری روی آن اثر تاریخی را از نزدیک

دیگر باقی است.

مالکیت این دانشگاه از ید رفسنجانی خارج شد و فعال جزء
یکی از معروفترین واقفین کرمانشاه شیخ علی خان زنگنه

مشاهده کردهاند این عمل شیخ علیخان را نوعی وحشیگری

قمری زمانی که حاکم کرمانشاه بوده اراضی چمبطان و نهر

در این وقفنامه متولی را خودش و بعد از خودش پسرانش

فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون کرده و دستور

از آنجایی که موقوفات را به دو دسته یعنی وقف عام و وقف

و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانستهاند .شیخ علی خان

صدراعظم شاه سلیمان صفوی است .وی در سال 1093

قرار میدهد.

قرهولی از اراضی گسترده حوزه بیستون را وقف سادات

خاص تفسیم کردهاند لذا وقفنامه شیخ علیخان از نوع وقف

میدهد متن وقفنامه را بر دل کوه بیستون و در کنار مجسمه

معروف هرکول حکاکی کنند .متاسفانه این حکاکی بر روی

سنگنگارهای نفیس انجام میگیرد که بر اثر آن تصویر

حکاکی شده تصویر کامل بهرام دوم دوره اشکانی به کلی
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خاص یعنی وقفی که اکثر واقفین کردهاند و ملک موقوفه
را به این شکل تا ابدالعمر در تصرف خود و بعد از خود

اوالدشان نسل در نسل قرار میدهند .الزم به ذکر است نوع
برخورد سازمان حج و اوقاف با این موقوفات شیوه خاص

محو و از دو تصویر دیگر این سنگنگاره که در دو سمت

عکس ماه

خود را دارد.

پیک دوباره کرونا و صدها جانباخته کرونایی در روز .محصول بیتدبیری حاکمیت و بیتوجهی مردم در ایام نوروز .۱۴۰۰
هم اکنون قم و اکثر نقاط کشور در وضعیت بحرانی کرونا و رنگبندی قرمز هستند.
صحنهای انتقال مبتالیان در اداره بهداشت قم ،عکاس احمد ظهرابی/ایسنا
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مقدمه:

بودن قدرت سیاسی حاکم است .هیچ گربهای محض رضای

خدا موش نمیگیرد ،و هیچ دولتی محض رضای خدا ،اقدام

حقوق بشر مولود جامعه مدنی است .بدون وجود یک جامعه

حقوقی به نفع جامعه و به نفع بشریت انجام نمیدهد .وقتی ما

مدنی نیرومند تصور حقوق بشر ممکن نیست .مطبوعات،

از یک سو با جامعه ضعیف مواجه هستیم ،که جمعیت کثیری

احزاب ،سازمانهای مردم نهاد و   صنوف ،اجزا و نهادهای

به دولت وابسته هستند ،وقتی در جامعهای زندگی میکنیم که

جامعه مدنی هستند .تمام این نهادها و اجزا ،در دو ویژگی

دولت کامال خودکفاست و در نیازهای خود قایم به ذات است،

مشترک هستند .نخست اینکه مستقل از دولت و قدرت

و هیچ نیازی به جامعه ندارد ،به عکس این دولت است که

سیاسی حاکم شمارده میشوند ،و دوم اینکه واسط و رابط میان

از راه یارانه مجبور است به طرق مختلف به جامعه مالیات

جامعه و دولت هستند .وجود این نهادهاست که به نظم جامعه

پرداخت کند ،انتظار پاسخگویی از چنین دولتی ،و انتظار

یک سامان حقوقی میبخشد ،و امکان دفاع از حقوق انسان

پاسخگویی از قدرت سیاسی حاکم ،توقع بسیار بیهودهای

و دفاع از حقوق اقلیتها را در جامعه ممکن میکند .وجود

است .اجرای حقوق بشر بدون پاسخگو کردن دولت ،و بدون

چنین نهادهایی است که به مثابه نیروی محرکه انتقادی در برابر

پاسخگو کردن قدرت سیاسی محال است .ظهور جامعه مدنی

تمرکز و خودکامگی دولتها قد برمیافرازد .هیچ دولتی در
هیچ کجای دنیا ،ابتدا به ساکن و به خواست و اراده خود به

اجرای حقوق بشر نمیپردازد .اساسا دولت بنا به ساختار قدرت
و بنا به تعریف ذاتی خود ،ناقض حقوق بشر است .امروز اگر
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در بعضی از کشورهای دموکراتیک شاهد نظام حقوقی نیرومند
دارای جامعه مدنی نیرومندی هستند .و اال ساختار دولت در
تمام جهان یکسان است .تقویت جامعه مدنی منوط به تقویت
جامعه و تقویت جامعه منوط به از میان رفتن قایم به ذات

قایم به ذات محال است ،استقرار یک نظم حقوقی در دولتی که
دارای قدرت قاهره و فایقه است ،محال است .در این نوشتار
کوشش میشود تا این رابطهها تا اندازهای که مجال میدهد،
مورد جستجو و پرسش قرار گیرند.

و مدافع حقوق بشر هستیم ،از این روست که این کشورها
تمام کشورها یکسان است .ویژگیها و فونکسیون دولت در

در جامعه ضعیف محال است .ظهور جامعه مدنی در یک دولت

19

رابطه میان ساختار قدرت سیاسی با جامعه مدنی:

امریکا دارای یکی از نیرومندترین جوامع مدنی است.

دولتهایی که در امریکا به صدارت رسیدند ،با همه دولتهای

جهان ،حتی با دولتهای دیکتاتوری ،اگر بدتر و دیکتاتورتر

فاش شد و دو روزنامه فرانسوی گزارش مستندی در باره

جهان شاهد تمایالت دیکتاتوری و خودسرانه وی علیه محیط

از افشا مطبوعات ،فرانسوا میتران کوشش داشت تا با اعالم

حضور سازمان  DGSEدر بمبگذاری منتشر کردند .پیش

نباشند ،خیلی تفاوتی ندارند .نمونه ان دولت ترامپ بود که

خبر پیش دستی کند و اثرات ان را در افکار عمومی کاهش

زیست ،علیه رسانهها ،و علیه مهاجرین غیرامریکایی بود.

دهد .او سعی داشت تا طی یک نامه موضوع دخالت سازمان

ترامپ نوعی عوامزدگی و نژادپرستی را در دوره خود در دستور

امنیت فرانسه در انفجار کشتی متعلق به سازمان صلح سبز را،

کار قرار داده بود .کارهایی که او انجام داد ،اگر در هر کشور

در اخبار اول صبح پخش کند .اما مطبوعات اعتنایی به قصد

دیگر جهان بود ،دولت او را بدون تردید یک دولت فاشیستی

و هدف میتران نکرده و همچون ماجرای واترگیت پیشتاز افشا 

مینامیدند .اما همین ترامپ در اجرای سیاستهای خود خیلی
موفق نبود .به این دلیل که جامعه مدنی نیرومندی در برابر وی

مقاومت میکرد .همین جامعه مدنی است که نظام سیاسی و
حقوقی امریکا را به یکی از نیرومندترین دموکراسیهای جهان

تبدیل کرده است .در همین امریکا دانشگاه کلمبیا همه ساله به

ماجرا شدند .دو روزنامهنگار لوموند حتی موفق شدند تا بیشتر
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خبرنگاران شجاع جایزهای به نام جایزه پولیتزر اعطا میکند.

مستقیما به سقوط و براندازی دولت نیکسون منجر شد ،اما در

امریکا را افشا میکنند .تا کنون سه خبرنگار واشنگتن پست

ماجرای انفجار کشتی رینبوواریر ،هر چند این افشا  تنها به

با سرقت بردن اسناد محرمانه و مفتضح کردن دولت ،موفق به

سقوط وزیر اطالعات و وزیر کشور دولت فرانسه منجر شد،

دریافت این جایزه شدند .اخرین نمونه ان ،افشا کردن ماجرای

اما موجب از دست رفتن اعتبار دولت میتران و شکست او در

شکنجه در زندان ابوغریب بود .معلوم است ،شما حتی در ذهن

انتخابات پارلمانی شد.1

نمیتوانید تصور کنید ،چنین اتفاقی در کشورهایی نظیر ایران

مالحظه میکنید اینها ویژگیهای جامعه مدنی است ،نه

بیافتد .به خاطر میاوریم ،یک موسسه نظرسنجی به نام راه

ویژگیهای یک دولت دموکرات .اساسا اینجانب بنا به تعریف

اینده (اگر نام دقیق ان را اشتباه نکرده باشم) در زمان دولت

دولت و ساخت قدرت سیاسی ،معتقد به دولت دموکراتیک

اقای خاتمی صرفا به دلیل اینکه بعضی از اسناد وزارت ارشاد

نیستم .معتقد نیستم که دولتها میتوانند ،و یا در ساختار

را در رابطه با بعضی از نظرسنجیها منتشر کردند ،در حالی

قدرت سیاسی اراده ای در کار هست که بخواهد به دموکراسی

که دسترسی به ان اسناد با اجازه خود ان وزراتخانه بود ،هم ان

و یا حقوق بشر احترام بگذارد .در این کشورها تنها به موجب

مؤسسه نظرسنجی را تار و مار کردند ،و هم اعضای اصلی ان

نقش جامعه مدنی ،مالحظات دموکراسی و حقوق بشری وجود

را با حکمهای دادگاه به زندان روانه کردند .این تفاوت وجود

دارد .این مالحظات ،مصلحتسنجیهای دولتهای پیشرفته

و عدم وجود جامعه مدنی است .خوب است توجه خوانندگان را

است .چون جامعه مدنی نیرومندی در کار است ،و این جامعهها

به کاری که سازمان محیط زیست در فرانسه در سال  1985با

صدها سال است که در کشورهای دموکراتیک ،دموکراسی و

دولت این کشور انجام داد و به یکی از بحرانیترین ماجراهای

حقوق بشر و قانونمداری را تجربه کردهاند .دولتها مولود

رسوایی در ان کشور منجر شد ،اشاره داشته باشیم .زمانی که

جامعه مدنی هستند ،و از این نظر ،دستکم در قلمرو داخلی

کشتی متعلق به سازمان صلح سبز به نام رینبو واریر در سواحل

کشور تسلیم مالحظات دموکراتیک ،و مالحظات حقوقی

نیوزلند در بندر اوکلند با هدف ایجاد یک اجتماع تبلیغاتی و

میشوند .همین دولتهای دموکراتیک را با تمام اعضای ان

علیه ازمایشات اتمی فرانسه در جزیره مورا لنگر انداخته بود،

اگر بیاورید در کشورهای دیکتاتوری ،چنان اعمال دیکتاتوری

دولت فرانسه کوشش کرد تا شبانه با منفجر کردن گوشهای از

میکنند که خواهید گفت ،خدا صد رحمت به دیکتاتوریهای

کشتی رینبو واریر ،اجتماع تبلیغاتی گروه صلح سبز را بههم

پیشین .اجازه بدهید یک مثال اقتصادی بیربط بزنم ،اما ماهیت

بزند .انفجار موجب فرورفتن کشتی شد .شاید دولت فرانسه

ان مرتبط با همین مسیلهای است که نویسنده به روی ان اصرار

هرگز قصد فرو کردن کشتی را به زیر اب ،در سر نداشت .اما

دارد .ساختار اقتصادی ایران هم به دلیل سرچشمههای تاریخی،

این اتفاق رخ داد .افراد درون کشتی همه به جز یک عکاس

صورت گرفت .سرانجام یک ماه بعد از حادثه ،ماجرای انفجار

رسوایی ناشی از این بمبگذاری به یک بحران بزرگ تبدیل

میکردند .در ماجرای واتر گیت افشا خبرنگاران و مطبوعات

سرقت اسناد محرمانهای است که گندکاریهای دولتهای

غواصانی که عضو سازمان امنیت فرانسه  DGSEبودند،

حقایق و مسایل مبهم  بمبگذاری را تشریح کنند .سرانجام
شد که مطبوعات جهان ان را با ماجرای واتر گیت مقایسه

بعضی از شجاعتهایی که منجر به جایزه پولیتزر میشوند،

هلندی ،موفق به فرار و نجات شدند .این بمبگذاری توسط

از انچه دولت و سازمان اطالعات وی اعتراف کرده بودند،

و هم به لحاظ قاعده مشروعیت ،در چهار دهه پس از انقالب
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معیوب است .به لحاظ تاریخی قدرت متمرکز در سیاست،
متوفق بر مناسبات اقتصادی است .نظام ملکداری در ایران

تنها در سایه قدرت سیاسی رشد پیدا میکند ،اینها مالحظات

کشمکشی دایمی قرار داشتند .در ایران این سه قطب قدرت در

از انقالب تا همین امروز بر ان افزوده شده است .از جمله

«مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب میشد که به نیابت از

یک کانون در هم تنیده و یکپارچه شده بود .به قول ان لمتون،

تاریخی است ،اما مالحظاتی هم وجود دارد که در دوران بعد

قوم خود ،مالک چنین ملکی بود )۳(».نظم ملکداری در کشور

اینکه ،نظام جانشینسازی بر اساس معیاریهای سیاسی و

وجود نداشت .طبقه اریستوکرات در کشور وجود نداشت.

دوری و نزدیکی به کانونهای قدرت سیاسی ایجاد شده است،

اریستوکراتها زایده دستگاه سیاسی بودند .در ملل مغرب

مجیزهگویی مدیران ریشه تاریخی در فرهنگ مداحی دارد ،این

زمین ،اریستوکراتها در قالب نظام اربابی با دستگاه سیاسی در

فرهنگ روح انتقادی و تفکر انتقادی را در نظام مدیریت از

کشمکش دایمی قرار داشتند .این ادعا که بعضی مىگویند ،بعد

ریشه خشکانده است .چنین ساختاری مولد فساد است .بعضی

از منتسکیو و تقسیم قوا در کشورهای دموکراتیک ،دموکراسی

از نظرها بدون اطالع میگویند ،علت این وضعیت ضعف

و حقوق بشر توانست به حیات خود ادامه دهد ،حرف صحیحی

مدیریت است .در حالی که نویسنده این یادداشت معتقد

نیست .پیش از منتسکیو در ملل مغربزمین ساختار حقوقی

است ،و در جاهای دیگر توضیح داده است ،که مدیران حاکم

وجود داشته است ،مجالس نمایندگان وجود داشته است و حتی

بر نظام اداری کشور پس از چهل سال چنان توانا شدهاند که

اربابان دوکنشین و کنتنشین برای خودشان محکمههای

اگر بزرگترین مجتمعهای اداری و صنعتی در هر کجای جهان

مستقل از دستگاه سیاسی داشتهاند .بنا به روایت و گزارش

را به انها بسپارید ،میتوانند اداره کنند .مشکل ضعف مدیریت
نیست ،چنانچه اگر برجستهترین مدیرا ِن بزرگترین شرکتهای

مارک بلوخ اگر یک رعیت مرتکب خطا میشد ترجیح میداد

سیاستگذاران اقتصاد و توسعه را از کشورهای ژاپن و امریکا

وضع دستگاه مذهبی هم به همین ترتیب در کشمکش دایمی

در محکمه اربابی محاکمه شود ،نه در محکمه دستگاه سلطنت.

ادرای و صنعتی ،و برجستهترین اقتصاددانان و برنامهریزان و

با دستگاه سیاسی قرار داشت .یک ارباب دوک نشین و یا

وارد ایران کنید ،و اقتصاد کشور را در همین ساختار به انها

یک نجیب زاده کنت نشین از نشست و برخاست با والیان

بسپارید ،این ساختار چنان بالیی بر سر این اقتصاددانان و

و نمایندگان شاه بشدت امتناع مىکردند .اساسا یک ارباب،

مدیران میاورد که فسادی صد بدتر از وضعیت موجود بر سر

نشست و برخاست با دستگاه سلطنتى  را دون شان خود

خود و هم بر سر کشور خواهند اورد .همین دولت احمدینژاد

مىدانست .الکسى  دوتوکویل در وصف جامعه کشاورزى 

و سایر دولتها و نهادهایی که انها را خودسرانه و دیکتاتور

پیش از انقالب صنعتى مىنویسد« :اگر به یک ارباب بزرگ،

معرفی میکنند ،اگر میرفتند و در ساختار سیاسی و در جامعه

مقام والى  پیشنهاد مىشد ،احساس مىکرد که به او اهانت

مدنی امریکا و اروپا حکومت میکردند ،از ژان ژاک روسو

شده است .زیرا یک نجیبزاده مادرزادى هر چقدر هم فقیر

هم ازادیخواهتر ،و از رابرت دال هم دموکراتتر ،و از سازمان

شده باشد ،معموال از چنین پیشنهادى مىبایست متنفر باشد.

عفو بینالملل هم در رعایت حقوق بشر جدیتر بودند .ساختار

به تصور او قدرت این والیان ،مخلوق یک اقتدار غصبى بود.

دولت و قدرت سیاسی ،به صورت نهادینهشدهای در این

نوکیسگانى که وظیفهشان نظارت بر کار افراد طبقه متوسط و

کشورهای دموکراتیک ،توسط جامعه مدنی مهار شده است.

روستاییان بود و به هر روى مردمى نبودند که یک نجیبزاده

شرایط سرزمینی که هیچگاه جامعه مدنی شکل نگرفت

بخواهد با انها نشست و برخاست داشته باشد .»4مارک بلوخ و

منتسکیو در کتاب روح الوقوانین سرزمینها را به سه دسته

حتی منتسکیو گزارشهای مبسوطی ارایه میدهند که این دو

هستند .یک دسته سرزمینها کوچک هستند که مقتضی نظام

دهم و یازدهم وابستگى کلیسا به شاهان بسیار زیاد بود .تا

دستگاه چگونه در کشمکش با یکدیگر قرار داشتند .در قرون

تقسیم میکند که هر کدام مقتضی یک نظام سیاسی خاصی

جمهوریتاند ،دوم سرزمینهای متوسط که مقتضی نظام

مشروطه سلطنتی هستند و سوم سرزمینهای بزرگ که مقتضی
سلطنت مطلقه هستند .2سرزمینهای ایران ،چین و روسیه جز
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دخالتها و خودکامگىهاى شاهان مبارزه سختى را اغاز کرد.

پاپ اینوسان سوم براى  روحانیون قدرت خاصى  قایل بود.

اداره میشدند .انقالب مشروطه هم موفق نشد ،سلطنت مطلقه

او قدرت روحانیون را برتر از قدرت شاهان مىدانست .پاپ

را به سلطنت مشروطه برگرداند .رییس حکومت همواره
ما شاهد سه قطب قدرت بودیم که به موازات یکدیگر در

را به سود روحانیون یکسره دگرگون کرد .گریگورى هفتم با
اصالحات گریگورى تابعیت روحانى را از غیر روحانى رد کرد

سرزمینهای بزرگ بودند ،که همواره تحت یک نظام مطلقه

دایرمدار امور اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است .در غرب

انکه اصالحات گریگورى هفتم در ساختار قدرت دینى ،کار
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معتقد بود که قدرت شاهان منشا زمینى و قدرت روحانیون

منشا آسمانى دارد.

هنگامى که فردریک اول کوشش داشت تا قدرت امپراطورى 

را بسط دهد ،پاپ در ایتالیا از گسترش این قدرت نگران شد.

قدرت سیاسی به دو دلیل هرگز چنین امکانی و چنین فضایی

گریگورى ،براى روحانیت قدرت بسیار قایل بود .معتقد بود

مطلق شدن دارد .پس تا یک یا چند عامل خارج از قدرت

را ایجاد نمیکند .یکی به این دلیل که طبیعت قدرت میل به

پاپ اینوسان سوم همانطور که قبال گفتیم بهدنبال اصالحات

سیاسی دست به دست هم ندهند ،قدرت سیاسی چنین امکانی

که قدرت روحانیون قدرتى  متعالى  است و باید بر قدرت

و چنین فضایی را با دستان مبارک خود ایجاد نمیکند .دستان

شاهان که نماد قدرت زمینى هستند حکومت کنند .به گفته

مبارک قدرت برای جمع کردن در پدید آمدهاند ،نه پخش

مارک بلوخ« :همچنان که ماه از خورشید نور مىگیرد ،مقام

کردن .اگر پخش کردنی هست ،از قسم الطاف ملوکانه است

سلطنت در اقتدار و رونق مرهون پاپ است.»5

حاصل نبود کشمکشها و جنگها میان کانونهاى  سیاسى،

و نهادهای مدنی مشمول الطاف ملوکانه نمیشوند .این عوامل

قدرت ،جریان حذف و جذب نیروهاى  محرکه جامعه را به

دادهام .6اما برای آنکه بدانیم جامعه مدنی تا چه اندازه شکننده

اقتصادى  و فرهنگى  در ایران ،این بود که کانون متمرکز
آسانى  انجام مىداد .در ادامه گوشههایى  از جریان حذف و

جذب نیروهای محرکه اقتصادی و فرهنگی را در کانون قدرت

را در مقالهای تحت عنوان ضروتهای جامعه مدنی شرح
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سیاسی ،تا آنجا که به تاریخ ایران مربوط مىشود ،اشاره خواهم

است و قدرت سیاسی تمام کوشش خود را در جهت انسداد

جامعه مدنی به کار میبندد ،تنها به چند نمونه از تاریخ معاصر
میپردازم و در زیر به فهرست اشاره خواهم کرد:

نمود .ناتوانى و ضعف کانونهاى اقتصادى و عدم نهادپذیرى 

 -1یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقالب مینویسد:

افتاد) ،دنبالهروى  انگلوار این دو کانون نسبت به کانون

را تعطیل کرد ،مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و

«رضا شاه برای تضمین قدرت مطلق خود ،روزنامههای مستقل

کانون فرهنگى (مانند آنچه که در نهاد کلیساى غرب اتفاق

حتی احزاب سیاسی را از بین برد .حزب اصالحطلبان هم از

قدرت سیاسى ،به این قدرت امکان داد تا نه تنها خیمه زور

فعالیت محروم شدند .حزب تجدد که صادقانه از رضا شاه

و قدرت را بر همه نیروهاى  محرکه جامعه بگستراند ،بلکه

حمایت کرده بود ،غیر قانونی شد ...حزب سوسیالیست هم

موفق شد تا مراتب حقوق و منزلت را از یکایک افراد و نیروها

گرفته ،و در شکوه یزدانى که به کانون قدرت سیاسى منتهى 

منحل شد و باشگاههای حزب را گروهی سازمان یافته به اتش

بدین ترتیب اگر بخواهم خیلی زود این مباحث را به نتیجه

متحده کارگری را از فعالیت محروم کرد .و از سال  1306تا

دورهای از تاریخ عوامل متعددی دست در دست دادند تا امکان

کارگری را دستگیر کرد .»7او همچنین اضافه میکند« :یکی

کشیدند ...حکومت همه اتحادیههای کارگری بهویژه شورای

مىشد ،سرازیر و متمرکز کند.

 1314یکصد و پنجاه و شش تن از سازماندهندگان نیروهای

برسانم ،واقعیت این است که در ایران نه امروز و نه در هیچ

از روشنفکران [مستوفی] در توصیف اوضاع سیاسی آن دوران

شکلگیری نهادهای مستقل و مدنی را از میان ببرند .از عامل

مینویسد ،که در دوران رضا شاه هرکس واژه حزب را بر زبان

کمبود آب که به دوران باستان مربوط میشود و دولتهای

میآورد احتمال زندانیشدن خود را هم در نظر میگرفت»8

ایرانی را به گفته ان لمتون به استبداد آبیاری ،و به گفته کارل

 -2در آخرین سالهای منتهی به دولت محمدرضا شاه پهلوی

ویتفوگل به دولتهای متمرکز و قدرتمند ابساالر تبدیل کرد،

دو حزب فرمایشی وجود داشتند که در دهه چهل به دستور

تا عواملی چون ایده فرهایزدی که از باستان منشا مشروعیت

شخص محمدرضا شاه به وجود آمدند .علیرضا ازغندی

دولتها و حکومتها محسوب مىشد و در دوره اسالمی این

درباره این دو حزب میگوید« :پس از آنکه شاه توانست در

ایده در اندیشه شیعه گرایی و نظریه امامت بازتولید شد تا

سالهای  1336 1332-نهادهای مشارکت قانونی و نیروها

عواملی مانند پراکندگی جغرافیایی و ناامنی از درون و برون

و سازمانهای اجتماعی غیررسمی را به کلی نابود کند ،برای

مرزهای فالت ایران ،تا فرهنگ زورپذیری هوشمندانه به

نشان دادن چهره دموکرات و سرپوش گذاشتن بر اعمال

قول دکتر پرویز پیران ،و نظریه سیکل دایمی و تکرار شونده

غیرقانونی و غیرانسانی خود ،تشکیالت دوحزبی را بر اساس

خودکامگی و هرج و مرج به گفته دکتر همایون کاتوزیان،

نظام دو حزبی ایاالت متحده آمریکا ایجاد کرد .»9دو حزبی که

اینها همه یک رشته عواملی هستند که قدرت سیاسی را در

بعد از سال  1336بطور فرمایشی تشکیل شدند یکی حزب

کشور متمرکز کرده و مانع شکلگیری یک جامعه نیرومند

ملیون به رهبری دکتر منوچهر اقبال بود و یکی حزب مردم به

شده است .در دوران معاصر نیز یک جامعه ضعیف و نیروهای

محرکه ضعیف و پراکنده در پرتو قدرت قاهره دولت نتوانستند
در شکلگیری و تقویت جامعه مدنی موفق شوند .برای
شکلگیری جامعه مدنی ،باید قدرت سیاسی فضایی ایجاد کند

که امکان ظهور نهادهای مستقل از قدرت سیاسی را بدهد .اما

رهبری اسداهلل علم .یکی نخست وزیر بود و یکی وزیر دربار
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شاه .باز بطور فرمایشی بنا بر این شد که مطابق نظام دو حزبی

انگلیس و امریکا یکی از این احزاب نقش دست راستی را ایفا 

در آنها هیچگونه فعالیت سیاسی و حتی کنش غیرسیاسی که

کند و یکی نقش انتقادی را« :در جلسه معارفهای که دکتر

مستقل از قدرت مطلقه دولت باشد ،امکانپذیر نیست.

نصراهلل کاسمی به عنوان دبیرکل حزب ملیون به شاه معرفی
شد ،شاه به کاسمی میگوید ،قبال حزب مردم به عنوان حزب

نتیجهگیری:

اقلیت تشکیل شد و حاال باید حزب اکثریت تشکیل شود و این

سخن گفتن در خال بسیار ساده است .سخن وقتی دشوار میآید

کار بر عهده شماست .اگر اکثر شمایید باید مملکت را اداره

که با امواج سنگین و مهیب طوفان مواجه میشویم .سخن

کنید و علم باید نقش انتقاد کننده را داشته باشد« .»10هنگامی

که دو حزب دولتی مردم و ملیون به دلیل تقلبهای انتخاباتی  

گفتن در باره حقوق بشر بدون جدی گرفتن عوامل و موانع

ایجاد یک حزب جدید به نام ایران نوین مبادرت ورزید.»11

وقتی دشوار میشود که سیر تاریخی ضرورتهای سرزمینی

حقوقی کار خیلی سادهای است .سخن گفتن درباره حقوق بشر

سال  1339اعتبار خود را از دست دادند ،محمد رضا شاه به

از مطالعه بگذرند .حتی گاه وقتی انسان این ضرورتها را

در سال  1353هم که شاه با تاسیس حزب رستاخیز ،دیگر

از مطالعه میگذراند ،موقعیت قدرتهای مطلقه را که ناقض

تحمل دو حزب دولتی خودساخته را هم نداشت و کار تمام

حقوق بشر هستند درک میکند .چرا؟ چون هم این حکمرانان،

احزاب را یکسره کرد.

 -3در اوایل انقالب سازمان مجاهدین انقالب با هدف ضدیت

هم شاید بخش بزرگی از مدافعان حقوق بشر ،هم کنشگران

ائتالف هفت گروه و سازمان سیاسی که قبل از انقالب مبارزه

نظام حقوقی را درنمییابند ،همگی با هم حکم کسانی را پیدا

سیاسی وقتی ضروتهای سرزمینی و فقدان تاریخی شکلگیری

با مجاهدین خلق و ضدیت با گروههای مارکسیستی ،از محل

میکنیم که بر شاخه درختی نشسته و آن را از بن برمیافکنیم.

میکردند بهوجود آمد .در سال  1376پس از جنبش دوم خرداد،

از این نظر ،بر آنهایی که مدافع حقوق بشر هستند بایسته

جبهه مشارکت متشکل از تمام جریانهای سیاسی اصالح

است تا جستجو کنند ،چگونه و از چه راهی میتوان :در قدم

طلب به وجود آمد .هدف این جریان سیاسی ،کمک به تداوم

نخست به تقویت جامعه و در قدم دوم به تقویت جامعه مدنی

جنبش دوم خرداد و پیشبرد اهداف اصالح طلبانه بود .توضیح

پرداخت؟ هدف این مقاله نشان دادن موانع و عوامل جدی

اینکه ،هم مجاهدین انقالب اسالمی و هم جبهه مشارکت ،دو

اجرای حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران است .عوامل و

ستون پایه قدرت سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی را

موانعی که فعاالن حقوق بشر باید به آنها توجه کنند.

تشکیل میدادند .بنیانگذاران این دو تشکل سیاسی ،مدعیان
و کارگزاران اساسی نظام جمهوری اسالمی در سال 1357
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باالیی در جهان دارد .یک نمونه آن تخریب جنگلهاست ،که

جمعیت دراویش گنابادی .اینها نمونههای روشنی هستند که
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با گذشت هشت سال از دولت حسن روحانی ،زمان آن فرا
رسیده است که کارنامه دولت در حوزه حقوق شهروندی و
حقوق بشر مورد بررسی و مدا ّقه قرار بگیرد .بیست و چهار
سال هم هست که از دوم خرداد  76و آغاز دولتی که بعدها
به دولت اصالحات معروف شد میگذرد .آیا دولتها در
جمهوری اسالمیایران امکان و توان صیانت از حقوق بشر
و حقوق شهروندی را دارند؟ آیا دولتهای آمده و مستقر،
باالخص دولت روحانی در این حوزه قدمیبرداشتهاند؟ و با
توجه به رخدادهایی چون دی 96و آبان 98و خشم موجود
در جامعه ،چه باید کرد؟
در این خصوص و با تمرکز بر دولت روحانی و قیاسش
با دولت پیشین آن ،به سراغ رضا خندان ،روزنامهنگار و
همسر نسرین ستوده ،وکیل دربند رفتیم تا این بحث را با
او در میان بگذاریم .آقای خندان و خانم ستوده ،سالهاست
که از زمره تالشگران حوزه حقوق بشر در ایراناند و بیش
از یک دهه است که مستمرا با نهادهای امنیتی و قضایی
جمهوری اسالمیسروکار دارند و مرتبا طعم زندان و آزار
و اذیت این نهادها را به جان چشیدهاند .رضا خندان اما در
گفتگو با خط صلح میگوید که انتظار داشتیم که روحانی و
دولتش از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کنند و اما روحانی
و دولتش نه تنها «در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری
از تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری
نکردند ،بلکه با سرکوب هم همراهی کردند ».او تجربه تالش
دو دهه و نیم اخیر برای پیشبرد گفتمان حقوق بشر و حقوق
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شهروندی درون ساخت حاکمیت فعلی را شکست خورده
میداند و میگوید که «اگر دولتهایی که تا حال آمدهاند
اراده نکردند ،بنابراین در این سیستم هیچ دولتی امکان
حضور ندارد که بتواند چنین ارادهای بکند .افرادی هم که
قدرت و توان دارند ،قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود
را ندارند».
آقای خندان همچنین در پی پرسشی در خصوص خشم
انباشته شده در جامعه پسا آبان  98به ماهنامه خط صلح
میگوید که «ما ناگزیر از آموزش هستیم ».و «ناگزیریم که
از تجربه کشورهای دیگر یاد بگیریم .و به شهروندان آموزش
بدهیم ».او بر این باور است که این مسئله «مسئولیت فعاالن
حقوق بشر را بسیار زیاد میکند».
رضا خندان همچنین ادامه میدهد که «آن چیزی که در دنیا به
عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد شده مفهومش این نیست
که ما دست روی دست بگذاریم و حکومت هر خشونتی
انجام بدهد و ما هیچ اقدامینکنیم .بلکه وقتی میگویند
مبارزات خشونت پرهیز ،واژه مبارزاتش هم هست .یعنی
آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت کند و ما
خشونت پرهیزی کنیم .ما مبارزات خشونت پرهیز داریم».
مشروح گفتگوی خط صلح با رضا خندان ،روزنامهنگار و
تالشگر حقوق بشر در ذیل از نظر شما میگذرد:
■شما پیش از دولت حسن روحانی و در زمان آن نیز
بازداشت شدهاید .همچنین در این دو دوره ،همسر شما

خانم نسرین ستوده هم در بازداشت و زندانی بودهاند.
در واقع شما چه به عنوان زندانی و چه به عنوان خانواده
زندانی ،دو دوره را درک کردهاید .با توجه به تجربه شما،
تفاوت فشارها ،سختی و مشکالت و رفتارهای نهادهای
امنیتی باالخص وزارت اطالعات در این دو دوره یعنی
پیش و در زمان دولت روحانی چگونه بوده است؟
واقعیت این است که خیلی نمیتوانم ارتباطی میان دولت
و نوع مواجهه دستگاههای قضایی و امنیتی با متهمین و یا
بازداشتیها و یا اگر بخواهم عامتر بگویم ،به طور کل با
فعاالن حقوق بشر و افرادی که به خاطر استفاده از آزادی
بیان و حقوقشان تحت پیگرد قرار میگیرند ،ببینم .یعنی
به نظر من اینکه افراد را بیشتر بازداشت کنند و آزادیها
را محدودتر کنند ،خیلی به تغییرات دولت ارتباطی پیدا
نمیکند .گرچه بیارتباط هم نیست .هر زمان حکومت
در موقعیت ضعف قرار میگیرد و احساس ترس از شکل
گیری جریاناتی که بخواهد آن را تضعیف کند و موقعیتش
را به خظر بیاندازد میکند ،برخورد صورت میگیرد .این
اتفاق میتواند در دولت روحانی یا دولت احمدی نژاد یا هر
دولت دیگری باشد .به طور مشخص ما در دوران احمدی
نژاد ،جنبش سبز را داشتیم .تمام نهادهای اطالعاتی ،امنیتی،
انتظامیو همه برای سرکوب دست به دست هم داده بودند.
همین اتفاق در آبان  98و دی ماه  1396افتاد .بنابراین خیلی
ربطی به دولتها ندارد .گرچه دولتی میتواند با سرکوب
همگاهی بیشتری بکند و دولتی همگامیکمتری .من نمیتوانم
بگویم که دولت روحانی سعی کرد جلوی سرکوب را بگیرد.
اما میتوانم بگویم که دولت روحانی به نسبت دولت احمدی
نژاد کمتر با این دستگاه سرکوب همکاری کرد .اما این
طور نیست که همکاری نکرده باشد .قطعا همکاری کرده.
گرچه ما انتظار داشتیم که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع
کند .تغییراتی که در دولتها اتفاق میافتد تاثیر کمتری بر
سرکوب معترضین و یا در پیشبرد آزادی بیان دارد.
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■بحث هم در خصوص رفتار بازجوها و هم در خصوص
رفتار نیروهای وزارت اطالعات با شما به عنوان خانواده
است.
این هم چه در آن دوره و چه در این دوره تفاوتی نداشته.
ما اگر تغییراتی در حوزه بازداشتیها در سیستم میبینم که
مثال مانند دهه شصت رفتار نمیکنند ،این به تغییر دولتها
ارتباطی ندارد .بلکه فشار افکار عمومی و حضور رسانهای
قدرتمند شهروندان است که باعث میشود جدای از این
که چه دولتی سرکار است ،مجموعه دستگاههای قضایی و
امنیتی نتوانند رفتاری را که آن سالها داشتند انجام بدهند.
ولی وقتی در مورد شخص خاصی ارادهای باشد ،چه وزارت
اطالعات ،چه سپاه و چه خود دستگاه قضایی تفاوتی ندارد.
دستگاه قضایی خود بخشی از دستگاه سرکوب است که در
دادستانی و نمایندگان دادستانی ،مشخصا در دادسرای اوین
مستقر هستند .برخی از اینها دست ماموران وزارت اطالعات
و ماموران سپاه را از پشت میبندند .یعنی افرادی هستند که
حاضرند هرکاری بکنند .نه تنها گوش به فرمان هستند ،بلکه
فرمانی هم نیاید ،گاهی وقتها آمادهاند که خودشان خیلی
خشنتر رفتار کنند .به طور مشخص در خصوص بازداشت
دخترم میتوانم به شما بگویم که کار مجموعه دادسرای اوین
بود و آنها دست به چنین کاری زدند .من نقش دولتها را
خیلی خیلی ضعیف میدانم و این مشکل بزرگی است .از
دوم خرداد به این طرف ،اینکه ما یا درجا زدیم و یا حتی
از نظر آزادی بیان و میزان سرکوب به قهقرا رفتیم به این
خاطر بوده است که دولتها با وعدههای قابل توجهی سر کار
آمدهاند و اما بعد از اینکه سرکار آمدند ،فراموش کردند و با
دستگاه سرکوب همدستی کردند .برای اینکه به فکر موقعیت
خودشان بودند.

■بخشی از این دستگاه سرکوب وزارت خانهای است
به نام وزارت اطالعات .گرچه میدانیم که کیفیت انتخاب
وزیر این نهاد به چه صورت است ،اما به هر حال این
وزارتخانه بخشی از بدنه دولت است .آیا فکر میکنید
که تغییر دولت در رفتار این وزارت اطالعات و پرونده
سازیها نقشی دارد؟
مشخصا اگر بخواهم در رابطه با پروندههای خاصی بگویم،
پرونده وکال دست وزارت اطالعات است .غیر از پروندههای
آقایان آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی که به دلیل
تجمعی که جلوی مجلس گذاشته بودند و بازداشت شدند
و ضابطشان هم سپاه بود ،به طور سازماندهی شده مسئول
پرونده وکال وزارت اطالعات است .از پرونده خانم شیرین
عبادی تا آقای سیف زاده و سلطانی و بقیه وکال .همه اینها

دست وزارت اطالعات بوده و هست .در همه دورهها هم این
اتفاق افتاده است .خانم من (نسرین ستوده) هم در دوران
احمدی نژاد و هم در دوران روحانی بازداشت شد .در دوره
آقای احمدی نژاد به او ابتدا یازده سال و بعد شش سال
حکم دادند .در دوره آقای روحانی حکمش حکمیشد که آدم
سرگیجه میگیرد 33( .سال حبس تعزیری) حتی اگر اشد آن
را هم بگیریم ،ما فکر میکردیم دوازده سال است و بعدا البته
متوجه شدیم که در پرینت زندان هفده سال نوشتهاند .این هم
اتفاقی است که اخیرا ما متوجه آن شدیم .که پنج سال را با
این دوازده سال ادغام نکرده بودند.
مشخصا وکال تحت پیگرد قرار گرفتند .از نظر رفتار دستگاه
اطالعاتی من فکر نمیکنم تغییری در دوران احمدی نژاد یا
روحانی بوده باشد.
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■در دولت آقای روحانی بحث منشور حقوق شهروندی
مطرح شد .آیا طرح این منشور تاثیری داشت؟

وجود ندارد .تجربه نشان داده که اگر هم شعارهایی در دوران
انتخابات داده میشود به خاطر این است که قدرت و مقام و
پستی را در دست بگیرند .وگرنه حرف من بدین معنا نبود
که دولت ها به هیچ وجه نمیتوانند.

این اقدامات بیشتر جنبه ویترینی و نمایشی دارد .خیلی
ارادهای پشت آن نیست .برای اینکه یک دولت بتواند از
حقوق شهروندی استفاده کند ،مجموعه اقداماتی قبل از اینکه
سرکار بیاید باید انجام بدهد .وگرنه اگر قرار باشد که دولت
در ضعیفترین حالت ممکن سرکار بیاید و بخواهد از حقوق
شهروندی هم دفاع بکند ،این نه ممکن است و نه آن دولت
قادر به انجامش خواهد بود .مشخصا بخواهم به شما منظورم
را توضیح بدهم .رسم در ایران این است که افرادی که
میخواهند کاندید ریاست جمهوری بشوند به رهبری مراجعه
کرده و از او کسب اجازه میکنند .وقتی که شما به عنوان
رئیس جمهوری که حافظ قانون اساسی هستید و میخواهید
از حقوق ملت دفاع بکنید ،هنوز هیچ کاری نکرده چنین
اختیار و حقی را از خودتان سلب میکنید که به عنوان یک
شهروند این امکان را داشته باشید که آزادانه بتوانید بروید
و کاندید بشوید و برای این کار میروید و کسب اجازه
میکنید ،مفهوم این است که شما اگر ریاست جمهوری را
به دست هم بگیرید  -کما اینکه در گذشته گرفتند -موفق
نخواهید شد .شما از حقوق شهروندی دیگران نمیتوانید
دفاع بکنید .از اول بنای شروع در فعالیت یک فردی که به
عنوان رئیس جمهور میخواهد کاندید بشود و رای بیاورد
و دولت را اداره بکند ،تسلیم است .فرد خودش را تسلیم
محض قدرت میکند .حتی اگر اراده اش را هم داشته باشد،
دیگر نمیتواند کاری بکند .مگر اینکه بخواهد از اراده جمعی
افکار عمومیاستفاده کند و از اول بنایش را بر این بگذارد
که ما میدانیم که دچار چه مشکالتی در سیستمیکه در ایران
حاکم است خواهد شد.

■یعنی میفرمایید که درون رژیم حقوقیای که
در ایران حاکم است ،دولتها امکانش را دارند و اما
دولتهایی مثل دولت آقای روحانی در واقع ارادهای را
برای انجام این کار ندارند؟
منظورم این است که در این چهارچوبی که االن وجود دارد،
میتوانند مانورهای محدودتری بکنند .دستکم اینکه در
سرکوب همراهی نکنند .دولت روحانی در سرکوب منتقدین
همراهی کرده .میتوانستند این کار را نکنند .االن وزیر کشور
دولت روحانی جزو اولین نفراتی است که در کشتار آبان 98
دست داشته .ما فرماندارانی مثل لیال واثقی ،فرماندار قلعه
حسنخان داشتیم که خواندهاید چه صحبتهایی کردهاند .این
بدین مفهوم است که دولت روحانی در سرکوب دست داشته
است .نه تنها در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری از
تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری
نکردند ،بلکه با سرکوب هم همراهی کردند.
■یعنی میفرمایید ما رژیم حقوقیای داریم که در آن
امکان عملکرد مثبت به سود حقوق شهروندی و حقوق
بشر هست و اما رژیم حقیقی و روابط واقعی قدرت در
ایران اجازه چنین مسئلهای را نمیدهد؟

■گفتید که دولت تاثیر خیلی کمی در جاگیر شدن
حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران دارد .در زمان
دولت آقای خاتمی و همچنین دستکم در دولت اول آقای
روحانی ،این ادعا بود که دولت میتواند نقش مثبتی در
حاکمیت در این راستا داشته باشد .حتی در تبلیغات
آقای روحانی برای دور دوم به دیگران میگفت که اینها
 38سال است که زندان و اعدام بلدند و به آنها طعنه
میزد .آیا دولت توان این را دارد که کمترین نقش مثبتی
در این حوزه داشته باشد؟
اینکه گفتم دولتها تاثیر زیادی ندارند ،منظورم دولت
هایی بود که در ایران سرکار آمدند .این را قبول ندارم که
در چهارچوب این سیستم یک دولت هیچ کاری نمیتواند
بکند .وقتی که یک زندانی با تن نحیفش که بدون کمترین
امکاناتی داخل زندان است ،صرفا از جانش مایه میگذارد
و گاهی وقتها حکومتی را با اعتراضات خودش به لرزه
در میآورد ،چطور یک دولت با کلی بودجه ،امکانات و
پشتیبانی افکار عمومی ،وزارتخانهها ،نیروهای اداری
و … نمیتواند هیچ کاری بکند؟ من این را به هیچ وجه
قبول ندارم .مشکلی این است که اراده اعمال چنین قدرتی
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قطعا .منتهی من نمیخواهم بگویم که این رژیم حقوقی
پنجاه ،پنجاه است .قطعا این طور نیست .من میفهمم که
رئیس جمهوری که اختیار یک سرباز را قانونا در کشور
ندارد ،دست و بالش بسیار بسته است .اما همه چیز سرباز
نیست .همیشه اسلحه تعیین کننده نیست .وقتی رئیس
جمهوری با باالی بیست میلیون نفر رای میآورد ،این افکار
عمومی قدرت بسیار بزرگی است که میتواند تا حدود زیادی
دست کسانی که فوری دوست دارند دست به اسلحه ببرند
را ببندد و یا الاقل محدودتر کند .من میفهمم که اختیارات
رئیس جمهور خیلی محدود است .من در چهارچوب همین
اختیارات محدود هم تردیدی ندارم که دولت ها به ویژه
دولت روحانی ،نه تنها کوتاهی کردند ،بلکه با دستگاه
سرکوب همراهی کردند.
■شما به عنوان زندانی و خانواده زندانی در هر دو دوره
احمدی نژاد و روحانی ،تجربه زیستی خاصی داشتهاید
و آنچه در زندانها و سیستم سرکوب گذشته است را
با تجربهای وجودی درک کردهاید .ناظر به این تجربه
و آنچه از آن درک کردهاید ،به نظر شما آیا امکان آن
هست که گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی را درون

پاسپورت ندادند .بعد هم که این داستان پروندهسازی برایش
درست شد .یا اقدامات جانبی و محرومیتهای اجتماعی که
داده میشود خیلی فراوان است .االن بدون اینکه ما پرونده
مالی داشته باشیم ،حسابهای خانم من (خانم نسرین ستوده)
را مسدود کردهاند .چند ماه بعدش هم حسابهای من را
مسدود کردند .شهریور ماه گذشته ،وکیل خانم من متوجه
شده بود که دادستانی نامهای به دادسرای فرهنگ و رسانه
نوشته و دستور توقیف کلیه اموال و داراییها را داده است.

ساخت حاکمیت فعلی بتوان به پیش برد؟
ما میتوانیم بر روی کاغذ حرف بزنیم و بگوییم که آیا به
لحاظ قانونی چنین چیزی امکان پذیر هست یا خیر .اما من
فکر میکنم که اگر ما تجربه این بیست و اندی سال گذشته
را مرور کنیم ،جواب سوال شما قطعا منفی خواهد بود .اگر
که چنین اتفاقی قرار بود بیافتد و قرار بود در چهارچوب
این سیستم احقاق حقوق شهروندی انجام شود ،تا حاال انجام
شده بود .این تجربه شکست خورد .اگر دولتهایی که تا
حال آمدهاند اراده نکردند ،بنابراین در این سیستم هیچ دولتی
امکان حضور ندارد که بتواند چنین ارادهای بکند .افرادی هم
که قدرت و توان دارند ،قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود
را ندارند.
تجربه از دوم خرداد  1376تا امروز نشان داد که پاسخ منفی
است .اگر بر اساس برخوردهایی که در زندان یا نهادهای
قضایی و امنیتی با متهمین شده ،نموداری بکشیم ،سیر آن
به سمت منفیتر شدن است .این ارتباطی به شرایط عمومی
و جهانی ندارد که خیلی جاها دستشان بسته باشد .وزارت
اطالعات همان رفتاری را که ده سال پیش میکرد ،اگر
بتواند همین االن همان رفتارها و خیلی بدترش را انجام
میدهد .احکام قضایی هر روز سنگین و سنگینتر میشود.
االن جوانانی که بازداشت شده و زندان میروند ،با اتهامات
و احکامی روبرو میشوند که برای ما که این همه سال
درگیر چنین احکام و پروندههایی بودهایم حیرتانگیز است
و نمیتوانیم اینها را هضم کنیم .سر دو تا ُپست در فضای
مجازی شش سال به فرد حکم میدهد .این اصال باورکردنی
نیست .یا کسی مثل روحاهلل زم را اعدام کردند .چه کسی
میتواند باور کند؟ او نهایتش یک کانال تلگرامی داشت .هر
چقدر هم میخواست آنجا بنویسد ،نهایتا صاحب یک کانال
تلگرامی بود .سیستم روز به روز به سمت سختگیری بیشتر،
احکام و برخوردهای سنگینتر رفته است .اگر در گذشته با
خانواده برخورد میشد ،االن برخوردها خیلی صریح و واضح
شده است .اگر در گذشته تهدید میکردند و یا کوتاه مدتی
بازداشت میکردند ،االن رسما به اندازه خود فرد ،خانواده را
بازداشت میکنند و حکم میدهند .چقدر ما خانوادههایی را
داریم که همزمان دو عضو خانواده حداقل در زندان هستند.
االن محمد نوریزاد با پسرش در زندان است .من دو سال
پیش حساب میکردم ،دوازده سیزده نفر فقط از بند زنان
اوین سراغ داشتم که زن و شوهر بازداشت شده بودند .تازه
این عدد متعلق به کمتر از هشتاد نفری است که در یک
پروسه حدود ده ساله در بند زنان اوین زندانی بودهاند .از
این تعداد ،دوازده نفرشان چنین وضعیتی داشتند .مفهوم این
مسئله این است که روز به روز تعدی حتی به حریم خانواده
بیشتر میشود .میدانید که دختر من (مهراوه خندان) دوبار
ممنوعالخروج شد .بار اولش که بچه بود و اصال قصد سفر هم
نداشت .بار دوم هم هفده سالگیاش بود که میخواست چند
روز به سفر تفریحی برود .رفتیم پاسپورت بگیریم ولی به او

■بر چه مبنایی؟
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نمیدانیم .تا کنون سر هیچ کدام از این برخوردها به ما پاسخ
ندادند .حتی وقتی دو ماه پیش خانم من در مرخصی بود،
به صورت حضوری برای پیگیری به دادستانی رفت و اما
پاسخی به او ندادند .همان موقع خودم هم رفتم .زمانی بود که
فقط حسابهای خانم ستوده مسدود شده بود و حسابهای
من مسدود نشده بود .رفتم ولی به هیچ وجه جواب ندادند.
وکال هم مراجعه کردند و جوابی نگرفتند.
اینها از همه امکانات برای فشار بیشتر استفاده میکنند.
جدیدا مسئله جابجاییها مطرح شده .البته از قدیم بوده و
زندانیها را برای تنبیه جابجا میکردند .اما االن به صورت
بسیار گستردهای از این امکان استفاده میکنند .میخواهند
فضا را خرابتر کرده و ارتباطات را از بین ببرند .به
خانوادهها شوک وارد کنند و آنها را در به در کنند .از وقتی
که خانم من به زندان قرچک ورامین فرستاده شده ،به علت
دوری راه ،ناجور بودن فضا برای مالقات ،محدودیت زمان
مالقات و مسائلی از این دست ،یک بار هم نشده که بچه ها
بتوانند به آنجا بیایند .چند باری که رفتند هم فقط برای رفت
و برگشت به مرخصی بوده .حاکمیت از همه اینها استفاده
میکند و محرومیتهای اجتماعیای را باعث میشود که
خود زندانی و خانواده درگیر معضالت و مشکالت بشوند.
■شما خود روزنامهنگار و از اصحاب قلم هستید .در هر
دو دوره ،پیش و در زمان دولت روحانی هم فعال بودید.
اگر بخواهید وضعیت آزادی قلم و برخورد با اصحاب
رسانه را در این دو دوره مشخص قیاس بکنید ،به نظر
شما در کدام دوره میزان برخوردها بیشتر بوده است؟
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پس از دوم خرداد  1376فضای مطبوعات در اثر فشار افکار
عمومی قدری باز شده بود .اما پس از سرکوب گستردهای
که در آن دوران انجام شد ،مطبوعات و روزنامهنگاران در
الک خودشان رفتند و تغییر دولتها هم نتوانست در این
شرایط تغییری ایجاد کند .به ویژه از وقتی که رسانههای
مجازی پا به عرصه گذاشتند ،نیاز جامعه هم به این مطبوعات
و رسانههایی که داخل کشور مطلب تولید میکنند ،کمتر
شده و متاسفانه روزنامهنگاران هم کار در این شرایط را یاد
گرفتند .آنها مجبور بودند در چهارچوبهایی که تعیین شده

فعالیت کنند و تا حدودی هم عدهای از آنها این چهارچوبها
را مراعات کردند .کسانی هم که این چهارچوبها را
مراعات نکردند و از آن خارج شدند دچار مشکالت شدند
و همچنان هم درگیر این مشکالت هستند .در واقع نوعی
خود سانسوری حاکم شده است .االن شما با یک خبرنگار
داخلی صحبت میکنید ،میدانند که جمالت و واژگانی که
شما استفاده میکنید قابل استفاده و انتشار هست یا نه .این
بدترین حالت ممکن برای یک رسانه و خبرنگار است که
این حجم خود سانسوری را داشته باشد .در واقع خودشان
در قالب یک مامور سانسور اتوماتیک کار را انجام میدهند
و دیگر حتی نیازی نیست که ماموری باالی سرشان باشد.
تغییر دولتها هم دستکم در دوره آقای روحانی تاثیری در
این مسئله نگذاشته.

همین صورت بوده است .اما واقعیت این است که خشونت،
خشونتزاست و ما نمیتوانیم این چرخه را تا بینهایت ادامه
بدهیم .من البته در جای مادری که فرزندش را از دست داده
نیستم که بتوانم قضاوت بکنم و بدانم که تا چه حد میتوانم
جلوی خشمم را بگیرم .به خودم هم چنین اجازهای نمیدهم
که چنین خواستهای داشته باشم .اما میتوانم از همه دعوت
کنم که برویم تجربیات کشورهای دنیا را مطالعه کنیم .از آنها
یاد بگیریم .تجربه کسب بکنیم .و بدانیم که راههای دیگری
هم وجود دارد .اما به هیچ وجه من به کسی که عزیزی از
دست داده توصیه نمیکنم که خشمت را کنترل کن .کسی
که فرزندش را از دست میدهد ،کسی که بابت لقمهای
نان عضوی از خانوادهاش را از دست میدهد و خانوادهاش
متالشی میشود ،قطعا نمیتوان به آنها درس بردباری داد.
یا از آنها خواست که بردبار باشید .اما به طور جمعی ما
میتوانیم به عنوان یک ملت از تجربیات دیگران استفاده
کنیم .شاید بتوانیم راههای بهتری را پیدا کرده و تجربه کنیم.

دقیقا به این صورت شده است .میدانند که از یک چهارچوب
مشخصی نباید خارج بشوند .پارسال خبرنگار روزنامهای با
خود من مصاحبه کرد و عین آنچه گفتم را چاپ کرد .موارد
اینطور هم هست .اما باالخره همه اینها از نظر حجم اخبار و
مطالب اینچنینی در چهارچوبی انجام میگیرد .البته گاهی
هم در مورد سوژهای آن قدر صحبت شده و مسئله داغ است
که حاکمیت میپذیرد در خصوص آن سوژه حرفهایی زده
بشود .در آن وضعیت شاخکهای خبرنگاران تیز است و
مسئله را میفهمند و میدانند که مثال االن در خصوص این
شخص یا این موضوع میشود مطلب مختصری نوشت.
ما از نظر آزادی بیان و آزادی فعالیت حرفهای در حوزه
خبرنگاری در بدترین حالت ممکن قرار داریم.

■آیا این عدم خشونت ،تاثیری در رفتار حاکمیت،
یعنی طرف اصلی خشونتورز ماجرا میگذارد؟

■یعنی خود اصحاب رسانه بدل به سانسورچیهای
خودشان شدند؟

■در سالهای اخیر ما با دو رویداد روبرو بودیم .دی 96
و آبان  .98به دلیل سرکوبهای سنگینی که انجام شده
و تعداد زیاد جانباختگان این دو رویداد ،که تا چند صد
نفر را خود وزارت کشور جمهوری اسالمی در خصوص
آبان  98معترف است ،عصبانیت و خشم شدیدی درون
مردم ایجاد شده است .باید با این عصبانیت و خشم ناشی
از سرکوب چه کرد؟ میدانیم که هم خشونت با حقوق
بشر منافات دارد و هم خشونت ،خشونت میآفریند.
عدهای از انتقام صحبت میکنند .کسی هم که علیه انتقام
صحبت کند ،علیه او هجمههای شدیدی میشود و این را
در شبکههای اجتماعی شاهدیم.
ما ناگزیر از آموزش هستیم .ناگزیریم که از تجربه
کشورهای دیگر یاد بگیریم .و به شهروندان آموزش بدهیم.
این مسئولیت فعاالن حقوق بشر را بسیار زیاد میکند .مردم
حق دارند خشمگین بشوند .خانوادههای داغدار حق دارند
خشمگین بشوند و حرف از انتقام بزنند .همه جای دنیا هم به
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آن چیزی که در دنیا به عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد
شده مفهومش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و
حکومت هر خشونتی انجام بدهد و ما هیچ اقدامینکنیم .بلکه
وقتی میگویند مبارزات خشونت پرهیز ،واژه مبارزاتش هم
هست .یعنی آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت
کند و ما خشونت پرهیزی کنیم .ما مبارزات خشونت
پرهیز داریم .و علت اینکه حکومتها خشونت میکنند،
به خاطر این است که طرف مقابل مبارزه میکند .منتهی
نوع مواجهاش با نوع مواجهه حکومت متفاوت است .اگر
کسی از مبارزات خشونتپرهیز چنین برداشتی داشته باشد
که ما هیچ کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم ،قطعا
مفهوم را درست نگرفته .در شیوه مبارزات خشونتپرهیز
میشود با روشهایی که در دنیا از آنها به عنوان روشهای
ِ
مدنی خشونتپرهیز یاد میشود دست حکومتها
مبارزات
را بست .حکومتها با سرکوب بیشتر جلو میآیند .اما
مردم با اقدامات جمعیشان میتوانند که دست حکومتها
را ببندند و از ادامه خونریزی ،کشتار و سرکوب جلوگیری
کنند .اینها شیوههای متعددی هستند .من میفهمم که
این کار بسیار بسیار سخت است .طرف با اسلحه و باتوم
میآید و شما دستتان خالی است و کاری نمیکنید که ظاهرا
برابر با او باشد .اما ما تجربیات مختلف دیدیم که همواره
در موضوعات مختلف ،نیروهای مدنی میتوانند به طور
هماهنگ و سازماندهیشده و با مقاومت خودشان در بسیاری
از موارد حکومتها را عقب برانند.
■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

طبق ماده  19حقوق بشر ،هر کسی حق آزادی بیان و عقیده
دارد .این حق شامل آزادی عقیده (بی هیچ مداخلهای)،
آزادی جستجو ،دریافت و انتشار اطالعات و نظرات با هر
رسانه و بدون هیچ حد و مرزی میشود.
در این ارتباط روزنامهنگاران و اصحاب رسانه رکن مهمی
در آزادی بیان هستند و به عنوان حلقه ارتباط بین مردم و
وقایع در حال انجام وظیفه بهشمار میروند .آزادی روزنامه
و آزادی بیان را نمیتوان بدون تامین حداقلی از امنیت برای
روزنامهنگاران به دست آورد و هیچ حکومت مردم ساالری
بدون دسترسی به اطالعات شفاف و قابل اطمینان کامل
نیست.
در تمام دنیا این آزادی برای روزنامهنگاران به صورت
مطلق وجود نداشته و ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست
و همواره از جانب حاکمیت ،اعمال فشار بر رروزنامهنگاران
را شاهد بودهایم.
ابهاماتی در خصوص فهم وضعیت آزادی بیان در دوران
 8سال ریاست جمهوری حسن روحانی و همچنین برخورد
با روزنامهنگاران وجود دارد .این موضوع شاید به دلیل
وجود تناقضات در دیدگاههای اعالمی رئیس جمهور در
این خصوص و سیاستهای اعمالی در دوره او در برخورد
با روزنامهنگاران باشد .این موضوع میتواند از طرفی مربوط
به تالش رئیس جمهور در پیگیری منافع جناحی خود ،و از
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طرفی دیگر وجود نوعی حاکمیتی دوگانه در ایران باشد.
از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن در
انتخابات ریاست جمهوری ،حسن روحانی بر چند واژه تاکید
داشت؛ واژه هایی که «اعتدال» شاه بیت آن و «نقدپذیری»
در مرحله بعدی ،پرکاربردترین اصطالحات وی لقب گرفتند.
در این میان سهم نقدپذیر بودن دولت یازدهم در دوران پس
از ریاست جمهوری و تحمل صدای مخالف بیشتر از دیگر
واژهها بود .بررسی عملکرد  دولت تدبیر و امید نشان میدهد
که این دولت به مرور و با فاصله گرفتن از نقطه شروع،
رفتار خود با منتقدان را نیز تغییر داده و روندی را در پیش
گرفته که نتیجه آن حمایت از توقیف چندین روزنامه و تالش
برای جلوگیری از هرگونه نقد نسبت به توافق ژنو بود .رئیس
دولت یازدهم در اظهاراتی جنجالی و درست در جایی که
توافق ژنو و فواید آن را برای دانشگاه یادآور میشد ،منتقدان
این توافقنامه را در معرض انتقاد شدید خود قرار داد.
آزادی بیان و شنیدن صدای منتقدان از جمله وعدههای دولت
یازدهم بود .اما از همان روزهای اول عصبانیت و توهین
به منتقدان تردیدهایی را نسبت به این وعده ایجاد میکرد.
منتقدان روحانی معتقدند که او در زمینه آزادی بیان کارنامه
روشنی ندارد؛ جدای از شکایتهایی که از رسانههای منتقد
در دولت روحانی انجام شده ،منتقدان حجم زیاد کنایهها و
بعضا اهانتهای روحانی در قبال منتقدان را جزو نشانههای

مهم عدم اعتقاد واقعی او به این شعار میدانند.
دولت یازدهم به مانند دولتهای سابق ،همواره با منتقدین و
حامیان خود روبرو بوده است و در این بین ،منتقدین بیش از
دیگران در سیبل اظهارات دولتمردان قرار میگیرند.
سال  ۲۰۱۳که حسن روحانی در ایران به قدرت رسید ،این
کشور در رتبه   ۱۷۴آزادی بیان قرار داشت .رتبه ایران در
سالهای بعد دستخوش تغییراتی شد و چند پله بهبود یافت،
ولی اکنون به همان وضعیت سابق بازگشته است .سازمان
گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره ایران از
حکومت جمهوری اسالمی به عنوان یکی از سرکوبگرترین
کشورها در چهار دهه گذشته نام برده است .حکومت ایران با
کنترل قوی و گسترده رسانهها ،آزار و اذیت روزنامهنگاران
مستقل ،دادگاههای ناعادالنه ،ارعاب روزنامهنگاران،
بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام حبس طوالنیمدت
برای روزنامهنگاران این کشور را به یک محل کامال ناامن
برای روزنامهنگاران تبدیل کرده است .حکومت ایران در

سالهای اخیر دامنه فشار خود علیه رسانهها و روزنامهنگاران
را به خارج از مرزها گسترش داده و رسانههای بینالمللی را
نیز هدف قرار داده است.
ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه  180کشور
در جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در
سال  2015حاکی از وضعیت بد ایران در این فهرست
است .بنا بر گزارش ردهبندی آزادی رسانه در جهان که در
سال  ۲۰۱۵میالدی انتشار یافت ،در سال   ۲۰۱۴ایران در
میان  ۱۸۰کشور جهان در رده  ۱۷۳و نزدیک به پایان این
ردهبندی جای گرفته است .عالوه بر این ،رده ایران نسبت به
سال پیش از ان یعنی سال  ۲۰۱۳هم تغییری نکرده و در
همان رده  ۱۷۳ثابت مانده است.
جمهوری اسالمی ایران خودسرانه دهها روزنامهنگار و
وبنگار را با اتهامهایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و یا
حتی «فساد اخالقی» بازداشت و زندانی میکند .چهار رتبه
فرارفتن ایران در فهرست ردهبندی در سال  2017و رسیدن
به رتبه  165نه به علت بهبود جدی آزادی اطالعرسانی در
کشور که به دلیل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها و جهشی
مکانیکی است .ایران در سال قبلتر نیز همچنان یکی از ۵
زندان بزرگ جهان برای فعاالن رسانهای بود .به دلیل شرایط
بسیار ناگوار زندانها و محروم بودن زندانیان از حق درمان
بسیاری از زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامهنگاران
برای ابتداییترین خواستهای خود مجبور میشوند دست
به اعتصاب غذا بزنند .اینگونه در سال گذشته دستکم ده
روزنامهنگار جان خود را به خطر انداختند .در سال گذشته
همچنان احضار و بازداشت روزنامهنگاران و صدور احکام
سنگین ادامه داشت .برخی از روزنامهنگارانی که خودسرانه
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بازداشت و در دادگاههایی ناعادالنه محاکمه و محکوم شده
بودند ،پس از سپریکردن مدت محکومیت خود آزاد شدند.
حکومت ایران مجازاتهای غیر انسانی و قرون وسطایی
مانند شالق زدن را همچنان اجرا می کند .در سال میالدی
 ۲۰۱۶دست کم چهار روزنامهنگار را دستگاه قضایی به
تحمل شالق محکوم کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رتبهبندی خود
در مورد آزادی رسانهها ( )1399در جهان رتبه ایران را با
سه پله سقوط ۱۷۳ ،اعالم کرد .در این گزارش تنها وضعیت
آزادی رسانهها در کشورهایی مانند سوریه ،ویتنام ،جیبوتی،
چین ،اریتره ،ترکمنستان و کره شمالی از ایران وخیمتر است.
رتبه ایران در سال پیشتر از آن ( )1398در بین حدود ۱۸۰
کشور جهان ۱۷۰ ،اعالم شده بود .سقوط سه پلهای ایران از
نظر آزادی رسانهها موجب شده که ایران در گروه کشورها
با «وضعیت بسیار بد» قرار بگیرد .این گزارش تاکید میکند
که حکومت ایران با کنترل گسترده رسانهها نسبت به آزار و
اذیت روزنامهنگاران مستقل اقدام میکند و با بازداشتهای
خودسرانه و حبسهای طوالنی مدت برای روزنامهنگاران
فضا را برای آنها ناامن کرده است.
حمید بعیدینژاد ،سفیر ایران در بریتانیا آشکارا در صفحه 
توییتر خود اقدام به تهدید روزنامهنگاران خارجی کرد.
این اقدام از جانب یک مقام بلندپایه دیپلماتیک به خوبی
نشاندهنده نگرش مقامات ایران در خصوص آزادی بیان و
برخورد با روزنامهنگاران بوده و بسیار جای تاسف و تامل
است.
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به نحوه مواجهه نظام با
سیل فروردینماه سال  ،1398سرکوب اعتراضهای آبانماه
و سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشاره میکند و حاکی از آن
است که بحران بهداشتی (شیوع ویروس کرونا) ،روشهای
همیشگی رژیم ایران را درباره اطالعات نادرست بدتر کرده
است.
برای نمونه ،در بهمنماه  1398پس از انتشار گزارشهایی
در رسانههای نزدیک به دولت درباره  مرگ دو تن بر اثر
کوید  ۱۹در شهر قم ،مقامات شروع به انكار وسعت همه
گیری ویروس كردند .اما پس از دو ماه پذیرفتند که کانون
اصلی همهگیری حوزه علمیه این شهر بوده است که پذیرای
دانشجویان مذهبی چینی است .زمانی که حقیقت این بیماری
همهگیر پذیرفته شد ،جمهوری اسالمی تمام تالش خود را برای
محدود کردن جریان آزاد اطالعات در مورد بحران بهداشت
انجام داد .انتشار اطالعات غیررسمی در مورد این بحران
باعث شده است که بسیاری از روزنامهنگاران و شهروند
خبرنگاران احضار و بازجویی شوند و یا به «شایعهپراکنی»
متهم شوند .توییتهایی درباره وضعیت بهداشتی در زندان

منجر به بازداشت یکی از آنها شده است.
جمهوری اسالمی ایران در جدول سال  ۲۰۱۹در رتبه ۱۷۰
قرار داشت و اکنون سه رده تنزل کرده است و جزو ۱۷
کشوری است که در نقشه جهانی آزادی رسانهها با رنگ
سیاه مشخص شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز ،در تازهترین ردهبندی خود
در زمینه آزادی رسانهها ،جمهوری اسالمی ایران را در میان
کشورهای مختلف ،با سه پله سقوط در مقام  ۱۷۳و در گروه
کشورهای با «وضعیت بسیار بد» قرار داد .در ردهبندی
گزارشگران بدون مرز که برای سال  ۲۰۲۰تهیه شده ،رژیم
جمهوری اسالمی «یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان
برای روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران» توصیف شده
و دلیل قرار گرفتن جایگاه جمهوری اسالمی در این رتبه،
«سرکوب آزادیهای بنیادین و دسترسی آزاد به اطالعات»
در ایران اعالم شده است« .در برابر رویدادهای فاجعهبار ،نظام
همه توان خود را برای پنهان کردن حقیقت بهکار میگیرد ،از
این میان  بحران سیل در فروردین  ،۱۳۹۸آمار کشتهشدگان
و بازداشتشدگان اعتراضهای آبان  ،۹۸سرنگون کردن
هواپیمای اوکراینی دی  ۹۸و همهگیری ویروس کرونا در

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،اردیبهشت 1400
شماره 120

31

بهمن ».۱۳۹۸
بر اساس ادعای گزارشگران بدون مرز که پیشتر فشار
جمهوری اسالمی ایران بر خبرنگاران رسانههایی چون ایران
اینترنشنال را محکوم کرده« :رژیم ایران جنگ خود علیه
آزادی اطالعرسانی را به خارج از مرزهای این کشور نیز
کشانده است و با آن که تالش در بهتر نشان دادن چهره
خود دارد ،اما رسانههای جهانی و فارسیزبان را در خارج
از مرزهایش نیز مورد حمله سانسور قرارمیدهد ».و تاکید
کرده که جمهوری اسالمی برای سرکوب آزادی رسانهها« ،از
ابزارهای ایجاد هراس ،بازداشتهای خودسرانه ،و حبسهای
طوالنیمدت ،پس از محاکمههای ناعادالنه در دادگاههای
انقالب ،بهره میبرد و در چهل و یک سال گذشته ،مهار دولتی
اخبار و اطالعات در ایران همهجانبه بوده است .دستکم
 ۸۶۰روزنامهنگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای
 ۱۳۵۸تا  ۱۳۸۸تحت تعقیب قرار گرفته ،بازداشت،
زندانی یا حتی اعدام شدهاند .ایران بیشتر رسانههای خبری
را سخت در چنگ خود دارد و در برخورد با رورنامهنگاران
مستقل ،شهروند خبرنگاران و رسانههای خبری هرگز نرمش
نمیکند».

عملکرد و مواضع عریان دولت روحانی به خصوص وزیر
کشورش در اعتراضات خیابانی آبان  98باعث شد عملکردشان
در دی ماه  96نیز برای افکار عمومی بیش از پیش آشکار شود
و از پرده برون افتد.
جمله تاریخی «همهاش به سر نزدیم ،به دست و پا هم زدیم»
وزیر کشور دولت روحانی نمادی از بیرحمی و لودگی را به
نمایش گذاشت.
به نظر میرسد کارنامه این دولت در برخورد با اعتراضات
مردمی به لحاظ خبری و تشریحی آشکارتر از آن باشد که نیاز
به شرح و بسط داشته باشد .شاید آنچه بیشتر مورد نیاز است
کاوش و کالبدشکافی تحلیلی و عمیقتر و دقیقتر این کارنامه
و عملکرد باشد.
در این باره ذکر نکاتی می تواند روشنگر باشد:
 - 1در ایران دولتها میآیند و میروند و آنچه ثابت است
نهاد والیت فقیه و بیت رهبر نظام است .دولت اصلی ولی
پنهان ،بیت و دربار مقام والیت است! بنابراین هر عملکردی
در عرصه داخلی و خارجی را بیش و پیش از هر جای دیگری
میبایست به این عامل اصلی ارجاع داد .به همین خاطر است
که در ایران «دولت پنهان» شکل گرفته و یا سپاه پاسداران
به «حزب نامرئی» آقای خامنهای تبدیل شده .در همین رابطه
است که اطالعات سپاه چه در مقام تصمیمگیریهای امنیتی و
چه در مقام عمل قدرت بیشتری مییابد و یا نهادهای مرتبط
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با دربار قدرت مثل شورای عالی امنیت ملی ،قوه قضائیه و ...
نقش باالدستی را نسبت به قوه مجریه و دیگر نهادهای شبه
انتخابی پیدا میکنند .با این همه این واقعیت سهم دولتها و
دیگر کارگزاران نظام را منتفی نمیکند .اما نقش و کارنامه
حقوق بشری دولت روحانی درباره اعتراضات دی و آبان را در
این نقشه و سیمای بزرگتر میبایست دید.
 - 2حسن روحانی خودش و بخش مهمی از همکارانش به
خصوص در مواردی که به امور امنیتی و اطالعاتی مرتبط
هستند همگی سوابق و یا روابط مهم امنیتی دارند .سخنان
حسن روحانی در تجمع فرمایشی علیه اعتراضات  18تیر
 1378یادآوری خوبی از این سوابق است.
 - 3حسن روحانی به جز ریاست دولت ،ریاست شورای عالی
امنیت ملی را برعهده دارد .بنابراین شخص او در هر دو سمت
هم دارای نقش موثر و هم دارای مسئولیت حقوقی است.
 - 4حسن روحانی به ویژه در انتخابات مرتبط با دولت دومش
که جنایتکار معروف ابراهیم رئیسی را در عرصه رقابت داشت
با فریبکاری تمام مانور مهمی روی عملکرد بیرحمانه و
ضدانسانی رئیسی با تصریح روی «عدهای فقط اعدام را بلدند»
داشت .اما عملکرد او نشان داد که همانطور که  رندی «من
حقوق دانم نه نظامی»اش پایی در حقیقت نداشت ،این رندی
مضاعف او نیز فریبی بیش نبود .لودگی او در مورد این که
«خودش هم روز جمعه از گرانی بنزین با خبر شده» ذات بی

رحم و غیرانسانی یک عنصر امنیتی در ساختار قدرت ج.ا را
نشان داد .مثل دندانهای پوسیده و کریهی که در پی یک خنده
چندشآور بیرون می زند.
 - 5اما چرا بیرحمی و قساوت در ج.ا و کارگزاران امنیتی
و نیروهای سرکوبش از باال تا پایین (یعنی پیاده نظام خیابانی
آن) معموال با نوعی آسوده خیالی و اعتماد به نفس همراه است
که میتواند به لودگی منجر شود؟ چرا بعد از کشتار هزاران
نفر میتوان همانند رهبر بنیانگذار نظام «با دلی آرام و قلبی
مطمئن» مرد؟ چرا بعد از هر سری پر کردن طنابهای دار
از زندنیان سیاسی در تابستان  67میتوان با شیرینی خامهای
جشن گرفت؟ این آرامش در قساوت و لودگی در رفتار از
کجا میآید؟
به نظر میرسد در کالبد شکافی این رفتارهای مکرر میتوان به
«خود حق پنداری» عقیدتی و مذهبی ساختار قدرت برگشت.
فراموش نمی کنیم که در دهه شصت محمدی گیالنی میگفت
هر کس با این نظام مقدس مخالفت کند با صد و بیست و چهار
هزار پیغمبر خدا مخالفت کرده است! حکومتهای دیکتاتوری
مخالفان خود را خرابکار و تروریست و  ...می دانند ،اما ج.ا
مخاللفان خود را عالوه بر این ها ضد مذهب و خدا و پیامبر و
مخالف حکومت حقه میداند.
همچنین به علت نگاه  دشمن محور و توطئهنگر موجود در رگ
و پی گفتمان حاکم بر این ساختار ،مخالفان خود را عالوه بر
خرابکار و تروریست ،عالوه بر دشمن خدا و پیامبر ،همچنین
آلت دست ،ستون پنجم ،پیاده نظام و جاسوس «دشمن» هم
میداند .ریشه قساوتها و لودگیها را باید  در این عناصر
جست.
« - 6فریبکاری» و «تحریف» و «وارونه نمایی» جلوه دیگری
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از این عملکرد چهاردههای است .فیلم «ماجرای نیمروز» نمادی
از این خصیصه است .به گردن مجاهدین و انگلیس و اهالی
فتنه انداختن ،قتل ندا آقا سلطان نیز نمونه متاخری است .این
که علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی همان
جایی که فرمان «به هر قیمت جمع شان کنید» رهبر نظام
را با بیرحمی تمام و با فرمان «به قصد کشت بزنید(شلیک
کنید)»عملیاتی میکند ،سالوسگرانه به خانه قربانیان میرود،
یا در ظاهر همزمان!  هم از بیت و هم از دولت  فرمان میگیرد
که قربانیان را دستهبندی کند ( و او نیز چنین میکند :قربانیان
سه دستهاند :رهگذران کشته شده که شهیدند! مردمان معترض
کشته شده که آنها نیز شهیدند! و اغتشاش گران کشتهشده که
در مورد آنها نیز باید احترام خانوادهشان را حفظ کرد!)؛ باز
نماد دیگری از همین فریبکاری است.
 - 7ریشه این فریبکاری نیز به ساختار قدرت همه نظامهای
عقیدتی از یک سو و به صورت تشدیدکننده به بافت روحانی و
منبری روحانیون سیاسی حاکم برمیگردد .نظام حاکم بر ایران
مثلث زر و زور و تزویر است .زور و تزویر حافظ یکدیگر و
هر دو نگهبان صاحبان زر و باندهای مافیایی بهرهمند از این
شرایط هستتد.
شمخانی و  لیال واثقی به دیدن خانواده قربانیان میروند ،اما
وقتی «دارها برچیده و خونها شسته» میشو،د یکی میگوید اگر
باز در همان شرایط قرار بگیرم باز فرمان تیر میدهم و دیگری
در پاسخ به سخن محمود صادقی که میگوید اینها مردماند.
خودتان هم که میگویید ردی از ضدانقالب در اعتراضات پیدا
نکردهاید .میگوید «میزنیم ولو بلغ ما بلغ!»(هر چه میخواهد
پیش بیاید و بشود!) .آنها همچون بنیانگذران مرام و مسلکشان
«با دلی آرام و قلبی مطمئن» جنایت میکنند.

شاید عیانترین بازتاب چگونگی عملکرد دولت در زمینهی

ناکارآمدی دولت را در ادارهی اقتصاد و سیاستهای تورمزای

به وضعیت معیشتی و شکاف طبقاتی عمیق در جامعه ایران

زیادی را به اقشار کمدرآمد جامعه وارد کرده و آنها را به دامن

آن از نظر دور نگاه داشت .سیاستهایی که هر کدام فشار

کاهش فقر و ایجاد رفاه را بتوان در گسترش روند اعتراضات

سیاه فقری فالکتبار سوق داده است.

پیگیری کرد .اعتراضاتی که خصوصا در سالهای  96و 98

به طور گسترده تمام نقاط ایران را درگیر خود کرد و هنوز

این در حالی است که دولت حسن روحانی از بدو حضور

میشود ادامه دارد .این اعتراضات واکنش مردم جان به لب

اقتصادی ،بهبود وضعیت معیشتی مردم ،کنترل تورم ،ایجاد

خود در انتخابات ،با شعارهای خوش آب و رنگی چون رشد

نیز با موجهای پراکندهای که توسط اقشار متضرر مردم ایجاد

اشتغال و گسترش امید در جامعه پا به میدان انتخابات گذاشته

رسیدهای است که در وهلهی اول فقدان عدالت و رفاه اجتماعی

بود .اما در عمل نه تنها هیچ یک از این شعارها محقق نشدند،

و نیز سیاستهای غلط سیاسی و اقتصادی دولت و را نشانه

بلکه حتی میتوان گفت که دولت با عملکرد بسیار بد و

گرفتهاند.

در حال حاضر ،فقر به گونهای گسترده شده و افزایش یافته

سیاستهای تورمزای خود ،باعث افزایش نابسامانی اقتصادی

بازنشستگان ،سهامداران بازار بورس و غارتشدگان بانکی،

در حال حاضر دولت کنونی -به روال معمول دولت قبلی-

است که گروههای مختلف جامعه از کارگران گرفته تا معلمان،
همگی به نحوی در سراشیبی بحران عملکرد مستقیم دولت قرار

گرفتهاند و روز به روز وضعیت اسفبارتری را تجربه میکنند.
تجمعهای اعتراضی اخیر بازنششتگان هنوز رسانهها بازخورد

و ایجاد شکاف و فقر گستردهی مردم شده است.
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دارد.

نسبت میدهند–که البته سیاستهای دولت و حاکمیت در به
وجود آوردن این وضعیت نیز غیرقابل قبول است-اما نمیتوان

دفاع از عملکرد خود دارد .لیکن در واقعیت امر ،وضعیت
حاکم بر جامعه ،تداوم و شدت گرفتن رکود اقتصادی را در

ابعاد مختلف نشان میدهد .وضعیت بورس نابسامان است،

اگرچه دولتمردان ایران ،غالبا شرایط موجود را به خروج

آمریکا از برجام ،تحریمهای گسترده و بحران جهانی کرونا

با ظاهر سازیهای مختلف مبتنی بر رشد اقتصادی ،سعی در

شوک ارزی دائما باعث التهاب جامعه میشود ،نرخ تورم به
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باالترین حد خود رسیده است ،بیکاری در جامعه بیداد میکند،

اقتصاد رانتی ،اختالس و فساد دولتی و شبه دولتی بر همگان
آشکار شده است و گزارشها بر کسری بودجه دولت ،کاهش

چشمگیر صادرات نفتی و غیرنفتی داللت دارد.

میانگین  ٤٨.٧درصد بیشتر از اسفند  ١٣٩٨برای خرید یک

نگاهی به آمارهای موجود

نرخ تورم نیز که تغییرات قیمت در  12ماهه گذشته به دوره

«مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .متوسط

پرسش این است که به طور کلی آیا عملکرد اقتصادی دولت

مشابه را نشان می دهد به  ۳۶.۴درصد رسید که نسبت به همین

کمک کرده است یا نه؟ پاسخ این پرسش را باید از آمارهای

نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب

اطالع در ماه قبل ۲.۲ ،درصد افزایش نشان میدهد .همچنین

روحانی به گسترش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی

 ٣٦.٢درصد و  ٣٧.٧درصد است که برای خانوارهای شهری

ارائه شده از سوی بانک مرکزی جستجو کرد.

بر طبق منحنی رشد اقتصادی میتوان گفت که اقتصاد ایران

  ٢.١واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٧

گزارشهای مرکز آمار ایران چنین برمیآید که دولت حسن

از سویی دیگر با نگاه به ضریب جینی درمییابیم که شکاف

واحد درصد افزایش داشته است.

از جنبههای مختلف در دشوارترین دوران خود قرار دارد .از

طبقاتی در نیز در جامعه به شدت افزایش یافته است .بر

روحانی تمام رکوردهای رشد منفی اقتصادی را به خودش

اساس آمارهای موجود ،شاخص آماری ضریب جینی که برای

اختصاص داده است .این گزارشها نشان داده است که اقتصاد

سنجش وضعیت توزیع درآمد به کار برده میشود و عدد آن

ایران در طول  8فصل پیاپی با رشدی منفی رو به رو بوده

بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک

است .در سه دههی اخیر این اولین بار است که در یک دوران

(حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است،

طوالنی و پشت سر هم رشد منفی اقتصادی اتفاق افتاده است.

با مقایسهی روزهای نخست و پایانی ریاست جمهوری روحانی

نشان میدهد که مقدار عددی آن در ایران از  0.3700در سال

بوده که همین مولفه برای سال  98در حدود منفی  7درصد به

در سالهای اخیر این شاخص به حدود  0.40رسیده که یک

 90به  0.3650تا شروع اول دولت روحانی رسیده بود اما

در مییابیم که رشد اقتصادی در سال  92حدود  2.5درصد

رکورد چشمگیر در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب

ثبت رسیده است .اگرچه تا قبل از این نیز ،ما در دولتهای

میشود .بنابراین آمارهای به دست آمده از وضعیت موجود

دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی بودهایم ،لیکن

تنها از فقر بیشتر مردم و عملکرد بسیار بد دولت حکایت دارد.

این وضعیت در دولت دوازدهم به بدترین شدت خود رسیده

است .این در حالی است که مقامات ارشد دولت همچون

سیاستهای تورمزای دولت

خود رییسجمهور ،به طور مداوم دربارهی بهبود وضعیت

اقتصاد ایران خصوصا در سالهای اخیر با بحرانها و شوکهای

رشد اقتصادی نسبت به دورانهای قبل و حتی در قیاس با

متعددی رو به رو بوده است :خروج آمریکا از برجام و شدت

کشورهای توسعهیافته اظهار نظر کردهاند.

در مورد شاخص نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مرکز آمار

گرفتن تحریمها ،کاهش چشمگیر صادرات نفت و شوک ناشی

سال تورم در ایران است .با توجه به شاخص تورم در دولت

کسب و کارها شد از مهمترین این شوکهاست .اما در مهایت

از ویروس کرونا که خود منجر به تعطیل شدن بسیاری از

ایران اعالم شده است ،دولت روحانی رکورد دار بیشتر از پنجاه

این سیاستهای خود دولت است که وضعیت را به سوی

دوازدهم ،ما شاهدیم که یک بار نرخ تورم در پاییز  98از مرز

دشواری بیشتر هدایت میکند یا نه؟

 40درصد عبور کرد و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه  99به

در طول این سالها فضای کسب و کار نامساعدتر از گذشته

 40.4درصد رسید.

شده و تسهیالت الزم برای بهبود وضعیت مردم فراهم نیامده

همچنین طبق آنچه که مرکز آمار به عنوان گزارش رسمی
تغییرات شاخص قیمت کاال و خدمات در اسفند  ۱۳۹۹اعالم

کرد ،حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه اسفند  ١٣٩٩در

قیاس با بهمن سال قبل به  ١,٨درصد رسیده است .به این معنی

که ظرف یک ماه قیمت کاالها و خدمات تا این مقدار سیر

است .دولت از یک سو با ارائهی یارانهی بسیار ناچیز نسبت
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صعودی داشته است.

عدد  ٤٨.٧درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور

بسیار بیشتری را از همین مردم میستاند .از طرفی ،خود دولت
آنکه درآمدی داشته باشد ،با خلق پول و استقراض ،بر وضعیت

اسفند بیش از  36درصد بوده است اما فشار تورم در پایان

است .به عبارت دیگر نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه  ١٣٩٩به

میکند در حالی که با تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه پول

نیز برای تامین هزینههای خود و تامین رانت اطرافیانش بدون

همچنین بر اساس گزارش این مرکز ،نرخ متوسط در پایان

اسفند در مقایسه با اسفند سال قبل نزدیک به  50درصد بوده

به نرخ واقعی تورم تظاهر به حمایت از اقشار کم درآمد

موجود دامن میزند.
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در حقیقت بحرانهای مالی پیش آمده ،دولت را برای تامین
هزینههای خود با دشواری شدیدی رو به رو کرده است .به

طوری که برای تامین بودجهی مورد نیاز خود ،در بسیاری از

بوده که بسیار بیشتر از آنچه که دولت به واقع میتواند درآمد

جامعه را زیاد کرده است .افزایش تورم نیز بیشترین فشار را بر

بودجه است .طبق برآورد دیوان محاسبات کشور ،کسری

داشته باشد بسته شده است .بنابراین به ناچار گرفتار کسری

موارد به راهکارهایی روی آورده است که عمال تورم موجود در

بودجه عمومی دولت در سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۹۵تریلیون تومان

روی مردم خواهد آورد .فشاری که شکاف طبقاتی را عمیقتر
میکند و منجر به تثبیت بیشت ِر فقر میشود.

است و مرکز پژوهشهای مجلس نیز کسری بودجه را ۳۲۰

مجوزهایی را از سران قوا دریافت کند تا بتواند عدم تحقق

بودجه ،یکی به غیرواقعی بودن رقم صادرات نفت در بودجه بر

تریلیون تومان برآورد کرده است .مهمترین عامل عدم تحقق

دولت هم در سال گذشته و هم امسال تالش کرده است تا

میشود و دیگری عدم تحقق فروش داراییها و شرکتهای

منابع خود را جبران کند .این مجوزها شامل انتشار بیشتر
اوراق ،برداشت از صندوق توسعه ملی ،برداشت از حساب

ذخیره ارزی و  ...بوده است .این اتفاق به نحوی رخ داده است
که بخش مهمی از تورم ریشه در روش جبران کسری بودجه

دولت داشته است .به طوری که دولت با تزریق نقدینگی بدون

دولتی.
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پشتوانه به جامعه و از سویی دیگر با دست بردن غیر مستقیم به

در نتیجهی کسری بودجه دولت به استقراض از نظام بانکی،
برداشت از صندوق توسعه ملی ،متوسل شدن به اوراق
بدهیهایی که خریداران اصلی آن بانکها بودند ،دستکاری

در بازار سهام به قیمت ورشکستگی هزاران سرمایهگذار خرد،

سعی در جبران دارد .در نهایت ،جبران کسری بودجه ،به چاپ

جیب مردم همچون حبابسازی در بازار ارز و بورس ،افزایش

انبوه اسکناس منجر شد که حجم نقدینگی کشور را به ۳۰۰۰

قیمت حاملهای انرژی و هزینههای خُ رد دیگر فشار اقتصادی

هزار میلیارد تومان رساند .در نتیجهی این وضع ما شاهد تورم

بیشتری را به مردم وارد آورده است.

بیسابقهای هستیم که قشرهای تازهای از جمعیت ایران را به

جنجالهایی که در مورد الیحه بودجه در سال  1400صورت

زیر خط فقر کشانده است.

گرفته ،موید همین مطلب است .نحوهی بودجهبندی به صورتی
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با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری
حسن روحانی در این گفتگو به بررسی کارنامه هشت ساله
دولت وی در خصوص نحوه تعامل با اقلیتهای دینی به ویژه
مسیحیان پرداختهایم .بدین منظور با آقای کیارش عالی پور
مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان ماده  ۱۸که در زمینه
دفاع از حق آزادی دین و عقیده تالش میکند ،به گفتگو
نشستهایم .آقای عالی پور همچنین به عنوان روزنامهنگار و
تهیه کننده ،به فعالیت رسانهای مشغول است و تجربه کار در
عرصههای رادیو ،تلویزیون و تئاتر را نیز دارد .او سالها در
اروپا زندگی کرده و اکنون ساکن کانادا است و در زمینه دفاع
از حقوق پناهندگان نیز فعالیت میکند .مشروح گفتگو در
ادامه میآید:
■حسن روحانی هر بار در آستانه انتخابات شعارهایی
مردم پسند را مطرح کرده است .در ارتباط با اقلیتهای
دینی این شعارها چه بودهاند؟ چقدر این شعارها با عملکرد
وی همخوانی داشته است؟
حسن روحانی در آستانهی انتخابات در سال  ۹۲با یک بیانیه
ده مادهای وعده داده بود که به خواستههای اقلیتهای دینی و
قومی رسیدگی کند.
در آغاز بیانیه  ۱۰مادهای شماره  ۳روحانی در تاریخ  ۹خرداد
 ۱۳۹۲آمده بود« :کشور عزیز ما ،ایران ،بوستانی عطرآگین
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از اقلیمها ،زبانها ،ادیان و مذاهب گوناگون است .اکنون که
انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری دوره یازدهم ،این
فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم
هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر
و امید با اجرای بندهای دهگانه زیر ،بخشی از فصل حقوق ملت
قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی بوده و هست ،از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی
آزاد و آباد ،با مشارکت ایرانیان باشیم».
برای نخستین بار پس از انقالب ،حسن روحانی که نام تدبیر و
امید را برای دولت خود برگزیده است ساختاری به نام دستیاری
ویژه رئیسجمهور در امور و اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی
در دولت خود به وجود آورد و «علی یونسی» وزیر پیشین
اطالعات را برای این پست انتخاب کرد .ولی پس از گذشت
هشت سال ،متاسفانه تدبیری برای رفع مشکالت این اقلیتها
اندیشیده نشد و امیدها هم نقش بر آب شد .این وعدهها تنها
در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند و سرکوب اقلیتهای
دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت .در مورد اقلیتهای
قومی باید اشاره کنم که آمار بازداشت و اعدام اقلیتهای
قومی نسبت  به سالهای قبل متاسفانه افزایش قابلتوجهی
داشته است.
چون محور گفتگوی ما اقلیتهای دینی است بهتر است بر
روی این بخش تمرکز کنیم.
متاسفانه اقلیتهای دینی در ایران همچنان سرکوب میشوند و

همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمانیافته و ساختاری مواجه
هستند .یکی از وعدههای دولت روحانی در زمینه اقلیتهای
دینی که در بند هشتم از بیانیه  ۱۰مادهای او هم آمده است
«رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی این
وعده هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند.
حسن روحانی در نهم آذر  ۱۳۹۵همزمان با ماههای پایانی دوره
اول ریاستجمهوری خود به یکی از وعدههای انتخاباتیاش
عمل کرد و منشور حقوقشهروندی که تدوین آن سه سال طول
کشیده بود را امضا و ابالغ کرد .از همان آغاز بسیاری بر این
باور بودند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر
زمان نیز این مساله ثابت شد و این منشور هم هیچ گرهی
از مشکالت اقلیتهای دینی باز نکرد .به عنوان مثال در ماده
دهم از این منشور آمده است« :توهین ،تحقیر یا ایجاد تنفر
نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای
مختلف اجتماعی و سیاسی ،ممنوع است ».ولی بارها از سوی
مسئوالن نظام واژههایی مانند «مسیحیت صهیونیستی»« ،فرقه
ظاله بهاییت»« ،جاسوس» و بسیاری موارد نفرتپراکنی دیگر
را شنیدهایم و بسیاری از اقلیتهای دینی تنها به دلیل باور خود
بازداشت ،توهین و تحقیر شدهاند .با تمام این وعدههای دولت
تدبیر و امید ،همچنان تبعیض های قانونی بسیاری در قانون
مدنی ایران وجود دارد که اقلیتهای دینی با آن مواجه هستند
و برای آنها تدبیری اندیشیده نشده است.
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■ممکن است به چند مورد از این تبعیضهای قانونی
اشاره کنید؟
حتما ،در این زمینه به چند مورد اشاره میکنم:
 .۱موانع شغلی :اقلیتهای دینی اجازه ندارند پستهای دولتی
مانند قاضی ،سفیر ،وزیر ،ریاست جمهوری ،و بسیاری مشاغل
دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیضآمیز این پستها را
تنها ویژه مسلمانان میداند .هرچند اهل سنت هم از بسیاری از
این مشاغل بیبهره هستند.
برای معلم شدن ،فارغ از تحصیالت ،شرایط ویژهای توسط
وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام
را برای اقلیتهای دینی غیر ممکن میکند .از جمله این شرایط
میتوان به اعتقاد به اسالم ،و والیت فقیه اشاره کرد .در فرمهای
استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده میشود.
 .۲موانع در ازدواج :براساس ماده  ۱۰۵۹از قانون مدنی
جمهوری اسالمی ایران  ،یک مرد مسلمان میتواند با زن غیر
مسلمان ازدواج کند .اما برعکس آن جایز نیست .ازدواج بین
یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست.
ازدواج نوکیشان مسیحی ،بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز
به رسمیت شناخته نمیشود مگر اینکه براساس شریعت اسالم
انجام شود.
 .۳تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان :اقلیتهای دینی
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اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند .یک مورد
اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است.
براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد ،فقط
به دلیل آن که این کودک مسلمانزاده است ،زوج نوکیش
مسیحی مریم فالحی و سام خسروی نمیتوانند سرپرستیش
را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به
پرورشگاه تحویل دهند .قاضی در حکمش نوشته که «رابطه
عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی ،مریم فالحی و
سام خسروی ،وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به
پرورشگاه« ،آینده نامعلومی» در انتظار لیدیا است و احتمال
اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی
بپذیرد« ،صفر است» .مهرماه سال گذشته ،بیش از  ۱۲۰نفر از
وکالی دادگستری و فعاالن مدنی و حقوق کودک در نامهای
سرگشاده به ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ،خواستار لغو
حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج
نوکیش مسیحی شدند .ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به
این درخواست نداده است.
 .۴غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمیشوند
ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند .بسیاری
از اقلیتهای دینی در جنگ کشته شدند و جان خودشان را
فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیضآمیز
همچنان پابرجا است.
 .۵در قانون مجازات اسالمی ماده  ۳۱۰برای مجازات قاتل،
اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در
همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل ،دیه
است .من با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی همین ماده نیز
تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیتهای دینی در ایران
را نشان میدهد.
 .۶حجاب اسالمی هم برای تمامی زنان ایران از جمله غیر
مسلمانان اجباری است.
 .۷ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت
ایران به اقلیتهای دینی را نشان میدهد ماده  ۸۸۱مکرر قانون
مدنی است .براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر
در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند
اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند ».گذشته از
اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیضآمیز است و اقلیتهای
دینی را با انگیزههای مالی به مسلمان شدن تشویق میکند،
نشان میدهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان ،یهودیان
و زرتشتیان نیز کافر قلمداد میشوند .کوروش نیکنام ،موبد
زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای
اسالمی در مصاحبهای با یورو نیوز گفت« :در مجلس یک
الیحهای تهیه کردم گفتم تبصرهای زیر این ماده بنویسید که
حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند .اما
ننوشتند .این یعنی ما را کافر میدانند و درست است که کاری
به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم .حتی

شهروند درجه دو و سه هم نیستیم .کافر محسوب میشویم».
 .۸اصل  ۲۳از قانون اساسی ایران بیان میکند که تفتيش
عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن
عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .ولی متاسفانه این
اصل رعایت نمیشود.
در کشورهای دموکراتیک ،حتی پرسش درباره باورهای
دینی دیگران میتواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور
خصوصی تلقی شود ،ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت
دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک ،دو و سه تقسیمبندی
شدهاند .مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای
خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند ،معترض نباشند و
از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند،
میتوانند شهروند درجه یک به حساب بیایند .براساس اصل
سیزدهم از قانون اساسی یهودیان ،زرتشتیان و مسیحیان،
البته در اینجا منظور مسیحیزادگان ارمنی تبار و آشوری تبار
ست ،تنها اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در ایران
هستند .پس با توجه به تبعیضهای موجود که به چند مورد
آن اشاره کردم ،آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به
حساب میآیند و اقلیتهای دینی غیر رسمی مانند بهاییان،
نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد
هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند .البته باید
اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان
مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند ،آنها هم تحت
پیگرد قانونی قرار میگیرند و عمال مانند نوکیشان مسیحی به
شهروندان درجه سوم تبدیل میشوند .در این زمینه به عنوان
مثال میتوانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر  و زوج
مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و
فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به
زندان محکوم شدند و رنجهای زیادی را متحمل شدند.
■در هشت سال اخیر جامعه مسیحی در ایران چه طیفی
از آزارها و فشارها را تجربه کرده است؟
مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده ،یعنی ارمنیها و
آشوریها از آزادی نسبی برخوردار هستند .هرچند آنها هم
همانطور که عرض کردم از محدودیتها و تبعیضهای
گسترده رنج میبرند .در ضمن ،ارمنیها و آشوریها حق
برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به
زبان خودشان پرستش کنند.
جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در
کلیساهای رسمی را ندارد .آنها با پذیرش خطر بازداشت و
زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند.
بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی ،باور خود را
به شکل عمومی اعالم نمیکنند .در سالهای اخیر ،بسیاری از
مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی ،با احکام
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زندان از  ۱تا  ۱۵سال مواجه شدهاند .این اتهامات سیاسی به
این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی
که پایهی دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلحآمیز
پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.
در یک دهی گذشته و از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد،
تقریبا تمامی کلیساهای رسمی فارسیزبان مجبور به تعطیلی
جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شدند .انتشار
کتاب مقدس و کتابهای مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع
شدهاند .کسانی که چنین کتابها و یا مواد آموزشی مسیحی
در اختیار داشته باشند  ،به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه ای باشد
که بتواند در اختیار عالقهمندان قرار بگیرد باید منتظر عواقب
سخت و احکام زندان باشند .البته باید اشاره کنم که حکومت
ایران تعداد محدودی کتاب مقدس تنها برای اهداف پژوهشی
منتشر کرده است که در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد.
به طور کلی از جمله رنجهای مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان
مسیحی میتوانیم به زندان ،تبعید ،محرومیت از تحصیل ،اخراج
از محل کار ،یورش به کلیساهای خانگی ،شالق خوردن ،ضبط
اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه  تبدیل و تخریب و مصادره
مراکز دینی خود بودهاند .در حال حاضر حداقل  ۱۹شهروند
مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر میبرند و عده بیشتری
در انتظار برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهاماتشان هستند.
سازمان ماده  ۱۸هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط
مسیحیان در ایران منتشر میکند .برای روشنتر شدن شرایط
جامعه مسیحیان به چند آمار که مربوط به سال  ۲۰۲۰میالدی
است اشاره میکنم.
• در سال گذشته میالدی  ۱۱۵مسیحی در ایران دستگیر شدند.
• از این تعداد  ۳۸نفر بازداشت و زندانی شدند.
• مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دالر وثیقه شدند.
•  ۴۴مسیحی در مجموع به بیش از  ۱۵۰سال زندان و  ۵سال
تبعید محکوم شدند.
• دو نوکیش مسیحی هم متحمل  ۱۶۰ضربه شالق شدند  .
هر یک از این عددها در مورد جان و جهان یک انسان و
خانواده اوست که رنجهای بسیاری را تنها به دلیل داشتن
باوری متفاوت متحمل شدهاند .نباید اجازه بدهیم که تک تک
آنها تنها به یک شماره تبدیل شوند.
نوکیش مسیحی صاحب (زمان) فدایی یکی از این نمونهها
است .شغل او نقاشی ساختمان بود و گیتار را خوب مینوازد.
اردیبهشتماه سال  ۹۵صاحب فدایی به همراه یوسف ندرخانی
و همسر یوسف ،محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب زاده
توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک
منزل شخصی در رشت بازداشت شدند.
این نوکیش مسیحی در یکی از پروندههایش در دادگاهی در
رشت به  ۸۰ضربه شالق محکوم شد و پرونده دیگرش که به
اتهامی امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد ،به

شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران  .قاضی احمدزاده رئیس شعبه
 ۲۶دادگاه انقالب اسالمی ،در تیرماه  ۱۳۹۶صاحب فدایی،
یوسف ندرخانی ،محمد رضا امیدی و محمد علی مسیبزاده
را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که
«مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده ،هرکدام به  ۱۰سال
زندان محکوم کرد.
صاحب فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز سال
گذشته ،به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشای ربانی یا شام
خداوند مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» یا نوشیدن مشروبات
الکلی ،هر کدام متحمل  ۸۰ضربه شالق شدند   .مسیحیان
در آیین دینی خود که موسوم به «عشای ربانی» بوده و بین
ایرانیان به شام خداوند هم معروف است ،نان و شراب یا آب
انگور میخورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون یا
شاگردانش است .حکومت جمهوری اسالمی ،نوکیشان مسیحی
را عمال به عنوان مسیحی به رسمیت نمیشناسد و نوکیشان
مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب
خمر روبرو میشوند که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است.
در کلیسای خانگی ،مسیحیان به شکلی کامال مسالمتآمیز
براساس باورشان پرستش میکنند .تساوی در برابر قانون
امری غیرقابل انکار است .کتاب مقدس نوکیشان مسیحی
همان کتابی است که مسیحیان ارمنی و آشوری در کلیساهای
خود و به زبان خود میخوانند .پس هیچ عمل مجرمانهای در
کلیساهای خانگی صورت نمیگیرد .از منظر قانون چگونه
است که کلیساهای خانگی جرم است ولی مساجد خانگی و
جلسات خانگی دعای مسلمانان شیعه مجاز است؟ حق آزادی
دین و عقیده باید برای همه شهروندان ،فارغ از باور آنها باشد.
در همین حال سال گذشته ،دادگاه تجدیدنظر محکومیت
نوکیشان مسیحی یوسف ندرخانی و صاحب فدایی ،را از ده
سال به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی را از
ده سال به دوسال زندان کاهش داد.
یک نمونه دیگر زوج نوکیش مسیحی سارا احمدی و همایون
ژاوه هستند که به دلیل فعالیت صلحآمیز عقیدتی به ترتیب به
هشت و دو سال زندان محکوم شدهاند .همایون ژاوه از بیماری
پارکینسون به شدت رنج میبرد و همسرش از او پرستاری
میکند.
کلیسا و آزادی دین و عقیده ،حق همه مسیحیان است ،چه
نوکیش و چه مسیحیزاده .تعطیلی کلیساها ،تصاحب امالک
کلیسایی ،بازداشت مسیحیان و جلوگیری از حضور آنها در
کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از
اعالمیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است.
این در حالی است که  ایران هم از امضاء کنندگان این اعالمیه
جهانی است  .
این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بینالمللی روبرو بوده
است .به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامهای
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«نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان،
شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی
را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسالمی خواسته تا
به مصونیت آمران و عامالن جنایت علیه اقلیتهای دینی و
مذهبی پایان دهد.
در فهرست ساالنهی دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط
سازمان بینالمللی درهای باز منتشر شده ،ایران در رتبهی
هشتم جهان در زمینهی آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته
است .سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در
تمام دوران حکومت روحانی ،هیچگاه رتبه ایران از ۱۰باالتر
نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم .این در حالی است
که اختالف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در ردههای
چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است.
■تعیین نوع و شدت فشار بر جامعه مسیحی در ایران تا
چه حد تحت تاثیر تصمیمات رئیس جمهور است؟ آیا با
تغییر رئیس جمهور میشود امیدی به کاهش آزارها علیه
مسیحیان داشت یا این که برنامهای مشخص و سیستماتیک
علیه جامعه مذکور وجود دارد؟
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همانطور که پیشتر اشاره کردم تبعیضهای قانونی بسیاری
در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیارهای
حقوق بشری بینالمللی است .متاسفانه حکومت ایران به
شکلی ساختاری و با نفرتپراکنی و اتهامات امنیتی واهی به
عادیسازی نقض حقوق اقلیتهای دینی به ویژه ادیان غیر
رسمی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی میپردازد و این از
سیاستهای کالن نظام است .در دورههایی سرکوب اقلیتهای
دینی شدت بیشتری داشته است ولی عمال از آغاز انقالب یک
سیاست دنبال شده است .اقلیتهای دینی تنها به دلیل عمل
به باور و ایمان خودشان هدف آزار ،فشار و تعقیب قضایی
حکومت ایران قرار می گیرند .فعالیتهای مسالمتآمیزی
مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای
خانگی میتواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد .ولی قوه
قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید
باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیتهای غیر قانونی
کلیسایی و حتی اصطالح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد
میکند و رئیس جمهورهای ایران هم آن چنان تالشی برای
ایجاد کاهش رنج اقلیتهای دینی و جلوگیری از این فشارها
انجام ندادهاند .پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در
ایران تغییرات مثبت در زمینه حقوق بشر معموال بسیار کند به
پیش میرود و بعید میدانم که با تغییر رئیس جمهور شاهد
تغییراتی اساسی باشیم .ولی انسان با امید زنده است و باید
تالش کرد و ایستاد .هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر
آگاهیرسانی ،حمایتگری و کاهش رنج انسانها است و در
حد توان این کار ر ا ادامه خواهیم داد.

■ریاست جمهوری تا چه حد مسئول نقض حقوق بشر
در دوران ریاستش است؟ آیا میتواند مدعی شود که
تصمیمگیرنده اصلی نبوده و از زیر بار پاسخگویی شانه
خالی کند؟
هر چند در ایران همه اختیارات در دست رئیس جمهور نیست
و سازمانهای امنیتی موازی فعالیت دارند ولی رئیس جمهور
و مسئوالن نظام به ویژه آمران و عامالن و همچنین مباشران و
البیهای آنها در داخل و خارج از کشور به عنوان بخشی از
این سیستم ،همه باید پاسخگوی نقض حقوق انسانها در ایران
باشند .محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی
ادعا کرده بود که اقلیتهای دینی در ایران آزاد هستند و
گفته بود« :ما در ايران هیچ کسی را به خاطر عقيدهاش زندانی
نمیکنيم» .ولی از سوی دیگر حدود دو سال پیش ،محمود
علوی وزیر اطالعات دولت روحانی برای نخستین بار از
اقدامات این وزارتخانه و همکاری با حوزههای علمیه برای
مقابله با گسترش مسیحیت در کشور پرده برداشت .همچنین
محمود علوی در سخنانش اذعان کرد که «افرادی گرایش به
مسیحیت پیدا میکنند که جزو افراد عادی جامعه هستند مثال
کارشان ساندویچ فروشی و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی
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میشدند».
این گفتههای وزیر اطالعات کامال در تضاد با اتهامات امنیتی
است که دادگاههای انقالب علیه نوکیشان مسیحی استفاده
میکنند و آنها را ماموران دورهدیده و جاسوسان کشورهای
غربی معرفی میکنند .از آنجا که نقض بیشمار حقوق
اقلیتهای دینی در دوره روحانی ادامه داشته است و توسط
وزارتخانههای او هماهنگ و اجرا شده  است ،پس شکی
نیست که رئیسجمهور به عنوان رئیس دولت کامال در برابر
نقض آشکار حقوق انسانها مسئول است و باید پاسخگو باشد.
حکومت ایران باید تمامی اقلیتهای دینی از جمله ادیان غیر
رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان
شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی
را بدون قید و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتداییترین
حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند .فارغ از قوم و نژاد
و باور ،ایران متعلق به همه ایرانیان است .به امید روزی که
شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم .به قول
شاملو« :من آن روز را انتظار میکشم ،حتی روزی که دیگر
نباشم».
■ممنون از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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در این نوشتار سعی شده معضالت موجود از زوایای مرتبط
با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد .حوزهی مرتبط به زنان از
سطوح کالن تا خرد آن به واسطهی قوانین مصوب و یا مقطعی
منبعث از نگاه ایدئولوژی ،فقه و شریعت محورکه در موارد
متعدد ناسازگار با شرایط و پارامترهای عصرکنونی بوده و
باعث ایجاد معضالت با ابعاد گوناگونی شده است که در زیر
به چند نمونه از آنها در سطوح کالن و در ادامه در سطوح
اجتماعی واقتصادی با تمرکز بر میانگین وعده های دولت
مستقر در دو دورهی اجرایی اشاراتی خواهد شد.
    در سال 83شورای عالی انقالب فرهنگی منشور حقوق و
مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران را با الهام
از شریعت جامع اسالم و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت
و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظاممند حقوق و
مسؤلیتهای زنان در عرصههای حقوق فردی ،اجتماعی و
خانوادگی تدوین کرده است .بکارگیری اصطالح شریعت در
عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی حقوق
شهروندی و فردی زنان موجب تضییع در عدالت حقوق آنها
در عرصه های یکسان با مردان شده است .تفسیر از فقه و
شریعت به خصوص در حوزهی زنان مستمسکی شده تا با
تفسیر به رای اهالی مصادر مرتبط ،زنان را به شهروندانی از
درجهی دوم تبدیل کرده که بر پیکربندی و تقویت این حوزه
صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

    طی هشت سال دورهی ریاست جمهوری حسن روحانی
که امکان فعالیت در زمینهی وعدههای داده شده در تبلیغات
انتخاباتی را داشتند شاهد تناقضات آشکاری از حرف تا عمل
بودهایم که چند محور آن در زیر به اختصار مورد بررسی
اجمالی قرار گرفته است:
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به کارگیری زنان در سمتهای باالی مدیریتی وتصمیم
گیریهای کالن کشور
  در این دو دوره شاهد معرفی حتی یک زن در کابینه نبودیم
و تنها به حضور دستیار و معاون حقوقی و در نهایت به کار
گماردن زنانی مانند فرماندار شهرقدس(لیال واثقی که فرمان
آتش گشودن در اعتراضات آبان  98را صادر کرد) بسنده شد.
در حالی که تعداد زنان کارآمد ،متبحر و الیق برخی کابینهها
کم نبودند .نه تنها تالشی برای حضور آنها در کابینه صورت
نگرفت بلکه نادیده گرفته شدن این زنان متخصص کامال
مشهود بود که هیچ توجیه منطقی و عقالنی برای آن ارائه نشد
و این حق از حوزهی زنان سلب شد.
    به واسطهی رویکرد مردساالرانهی فقاهتی حاکم بر آن
تصمیماتی که حتی در سطوح مختلف حکومتی اتخاذ میشود،
برخالف منافع زنان است .به عنوان مثال ،طی  43سال اخیر با
عدم تعریف دقیق از «رجل سیاسی» همواره با سد راهی برای
کاندیداتوری زنان در عرصهی انتخابات مواجه بودهایم .هر چند

زنانی با سابقهی فعالیت سیاسی و کارآمدی باال سعی کردهاند
این تابو را شکسته و تعریفی از رجل سیاسی به دست دهند ،با
سدی به نام شورای نگهبان جهت رد صالحیت مواجه شدهاند و
دولتهای مستقر هیچ گاه در صدد رفع این مشکل برنیامدهاند
که در این زمینه نیز هیچ تالشی از جانب دولت مستقر فعلی
جهت تغییر این نگاه صورت نگرفته است .تا جایی که در روز
زن (سال گذشته) رئیس قوهی مجریه طی یک سخنرانی ،به
جایگاه زنان درعرصهی سیاست ایرانی پرداخت .اما اشارهای
به بحث پرچالش کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست 
جمهوری نکرد .پیش از این سخنرانی سخنگوی شورای نگهبان
این امیدواری را ایجاد کرده بود که اینبار گویا قرار است در
انتخابات ریاستجمهوری کاندیدای زن هم داشته باشیم .اما
پس از مدتی عباسعلی کدخدایی گفت« :نظر فقهای شورای
نگهبان در این فقره تغییری نکرده است ».و این تلویح ّا یعنی
زنان نمیتوانند مصداق رجل سیاسی باشند .اما رئیس دولتی
که طی  8سال دورهی ریاست جمهوریاش میتوانست بر این
مساله اثر بگذارد ،تنها به این بسنده کرد که« :قرآن به صراحت
بیان میکند همهی آنهایی که در راه جامعه و خداوند فعالیت
میکنند ،خداوند اجر و مزد آنها را مقرر میکند حال میخواهد
زن باشد یا مرد .خداوند مقام مرد و زن را در عمل صالح و
انجام کار مهم فردی و اجتماعی در کنار همدیگر قرار میدهد».
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بعد از انقالب زنان در
صحنهی سیاست و صحنه جامعه حضور فعالی داشتند ،گفت:
«اگر زنان در هر انتخاباتی تصمیم بگیرند و با هم وارد صحنه
شوند ،میتوانند کسی که مورد نظر آنهاست را پیروز کنند.
زنان  ۵۰درصد جامعه هستند و در رای دادن ،تبلیغ کردن و
تبیین مسیر برای نامزدها فعال هستند ».این مطلب به معنای
تنها استفادهی ابزاری از زنان در عرصههای مختلف است.

حمایت از زنان زندانی ،فعاالن حقوق بشر زن و مهیا کردن
فضا جهت احقاق حقوق اجتماعی زنان
   گستره ی وسیعی از معضالتی که ذیل این الیه قابل تبیین
است را می توان برشمرد .منع از حقوق اولیهی شهروندی به
بهانههای واهی ،از قبیل حق حضور در ورزشگاهها ،دوچرخه
سواری و حق آزادی نوع پوشش و حجاب از مسائلی بوده که
سالهاست زنان بسیاری برای به دست آوردن چنین حقوق
اولیهی انسانی هزینههای گزافی پرداخت کردهاند .به عنوان
نمونه ،دختر آبی که تنها حق شادی خود از حضور در ورزشگاه
و تماشای فوتبال را طلب میکرد به واسطهی نهی از حضور
در ورزشگاه دست به خودسوزی زد یا زنان و دخترانی که
معتقد به حجاب اجباری نبودند و جهت مطالبهی بدیهیترین
حق خود هزینههای هنگفتی مانند احکام طویلالمدت زندان و
 ...پرداخت کردند.
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   در سطوح خرد که زیر بنای ساختار جامعه و به عبارتی
سلولهای جامعه را تشکیل میدهند یعنی نهاد خانواده ،حقوق
گستردهتری نقض میشود و هیچ الیحهی بازدارندهایی در این
زمینه توسط دولت مستقر طی این  8سال به مجلس ارسال نشده
و یا اصال پیگیری نشد .به عنوان نمونه ،حق حضانت فرزندان
پس از طالق یا فوت همسر ذکورکه به پدر و در صورت فوت
مرد یا ازدواج مجدد زن این حق به جدپدری اعاده میشود .حق
طالق از دیگر مواردی است که دستاویزی برای برخی مردان
جهت سوء استفاده از این حق میشود .حقوقی مانند سفر ،ادامه
تحصیل ،اشتغال و ...از مواردی است که زنان را با معضالت
فراوانی مواجه کرده است که طی این مدت هیچ تغییر مثبتی
در رویکرد حاکم بر قوانین مشاهده نشده است.
    از دیگر موارد حق چندهمسری مردان ،کودک همسری
دختران و همچنین حق والیت پدر بر فرزندان به خصوص
دختران و زنان که جزء مایملک آنان محسوب میشود ،موجب
بروز خشونتهای خانگی باالخص قتلهایی که به قتلهای
ناموسی شهره هستند(این بخش در تمامی زمانها بوده ولی به
ُیمن رسانهها و فضای مجازی از زیر الیههای زیرین جامعه به
سطح آمد ).نیز به محاق رفته است و یا در برخی موارد شاهد
بودهایم که همچنان بر حق چند همسری تاکید میشود  .
   بازداشت و بیخبری از وضعیت زندانیان زن در پروندهی
معروف به محیط زیستیها که نیلوفر بیانی پس از ماهها
توانست نامهای به خارج از زندان منتقل کند و از آزار و
شکنجههای دردآوری که بر یک دختر جوان روا داشته بودند،
پردهبرداری کرد.
   همچنین ،در حوزههای قضایی و طی دورهی  8سال ریاست
جمهوری آقای روحانی خشونت علیه زنان در زندانها افزایش
یافته است .الزم به ذکر است در زندانی کردن و فشارهای وارد
شده بر زنان طی این دوره افزایش سهم نیروهای امنیتی خارج
از حوزهی اختیارات دولت روحانی نیز افزایش یافته اما این
امر از وظایف و مسئولیت قوای سه گانهی مجریه ،مقننه و
قضائیه نمیکاهد.
   طی این دوران شاهد باال بردن فشار و شکنجههای جسمی
و روانی ،ضرب و شتم ،احضار و صدور احکام طوالنی مدت
برای فعاالن مدنی و همچنین بازداشتهای خودسرانه و
نگهداری زنان بازداشتی به صورت بالتکلیف در سلول انفرادی
و همچنین در برخی موارد عدم رسیدگی به موارد پزشکی و
درمان ،جدا کردن کودکان از مادران زندانی سیاسی و یا قطع
ارتباط تلفنی به عنوان تنبیه و وارد آوردن فشار بر زن زندانی
و خانوادهها و همچنین اخیرا جابجایی زنان و دختران زندانی
از شهر خود به دیگر شهرها یا استانها جهت افزایش فشار
بر خانوادهها و بالطبع درس عبرت شدن برای فعالین حوزهی
زنان و همچنین خانوادهها از جمله مواردی است که به صورت

سیستماتیک بهخصوص در مورد زنان و به طور مشخصتر
زنان فعال سیاسی و مدنی انجام شده است.
    موارد یاد شده که بخشی از معضالت ساختاری و
سیستماتیک فشار بر جامعهی زنان از آنها یاد شد ،تنها مربوط
به دورهی دولت فعلی نیست و همانگونه که پیشتر دالیل آن
گفته شد ،زنان در دورههای مختلف با بیشتر این نوع آزار
واذیتها مواجه بودهاند که پس از گذشت  4دهه از انقالب
و با روی کار آمدن دولتهای مختلف ،تغییر مجلسها و
همچنین ریاست قوهی قضائیه پرسشهای فراوانی وجود دارد
که چرا نه تنها دولت فعلی که نیمی از جمعیت رای دهنده به
وی زنان و یا زنان زندان سیاسی ،مدنی بودهاند همچنان در
موارد یاد شده سکوت پیشه کرده است؟ چرا باید باز هم شاهد
چنین روایتها و اتفاقات ناگوار و فشار هرچه بیشتر بر زنان
کشورمان باشیم؟ چرا شاهد حضور نیروهای خودسر و افزایش
توان نیروهای امنیتی خارج از حوزهی اختیارات تعریف شده
هستیم؟ در این زمینهها نیز کوتاهی و اغماض از جانب رئیس
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اجرایی کشور و همچنین سایر قوا بودهایم که سهم قوهی مجریه
که نهادهای امنیتی قاعدتا بایستی به رئیس این قوه پاسخگو
باشد بیشتر است.

بازیابی حقوق شغلی ،برابری اجتماعی_اقتصادی در
زمینههای حرفهایی
   مورد دیگری که در حوزهی اجتماعی-اقتصادی میتوان به
آن اشاره کرد ،اشتغال زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار
است .چندی پیش علی اصالنی(عضو شورای عال کار) اعالم
کرد «حدود 10میلیون نفر نیروی کار که در کارگاههای
کوچک زیر ده نفر که از قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی
تبعیت نمیکنند مشغول به کار هستند» در این کارگاهها و
بنگاههای کوچک اقتصادی که معموال دستمزدها پایینتر از
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بنگاههای اقتصادی دیگری است که مشمول قوانین وزارت
کار هستند ،اغلب  نیروی کار از بین زنان تامین میشود .از
سویی دیگر با وجود تحریمها و حدود  14ماه حضور ویروس
کرونا در جهان که موجب تعطیلی اغلب بنگاههای اقتصادی و
کارگاهها گشته است ،اغلب این زنان از کار بیکار شدهاند و یا
در بنگاههای اقتصادی بزرگ که با وجود مشکالت اقتصادی
موجود اغلب به تعدیل نیرو دست میزنند ،اولین نیرویی که
تعدیل آنها در اولویت است ،زنان هستند( کارفرمایان در این
موارد اغلب به مردان به عنوان سرپرست خانواده مینگرند و
حتی به علت توان باالتر جسمی ترجیح میهند که مردان را
در چند شیفت کاری بهکار گیرند) .در حالی که طبق آمار
بیش از  50درصد زنان سرپرست خانوار( با تعاریف چهارگانه
از آن ،همسرانشان فوت کرده ،از همسران خود جدا شدهاند،
همسرانشان به هردلیلی از کارافتادهاند_بیماری و زندان و
اعتیاد و ،_...دختران مجرد که هزینههای زندگی خود را دارند)
تحت پوشش هیچ گونه کمکهای حمایتی از جانب دولت و
قوانین حاکم نیستند .از سویی دیگر طبق آمار ،ساالنه  7درصد
به  تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده میشود .در همین دوران
شاهد افزایش بکارگیری دختران کار در خیابانها و  ...نیز
هستیم که به این ترتیب ،با انواع تهدیدها وآسیبهای جدیتر
در آیندهایی نه چندان دور مواجه هستیم که وضعیت چندان
مطلوبی را در سپهر اجتماعی کشور ترسیم نمیکند.
    پشتکار ،جسارت و پیگیری حقوق در شرایط سخت و
بحرانی رمز موفقیت زنان درعرصههای مختلف بوده و جنبش
زنان متوقف نشده است .چنان چه مطالبات حقوق اولیهی
انسانی آنها توسط حاکمیت و سه قوا مرتفع نشود ،جنبش زنان
راه خود را خواهد یافت اما با هزینهی بیشتر برای طرفین که
نه در جامعه و نه در سطح بینالملل توجیه پذیر نخواهد بود.

هرچند مسیری که دولت روحانی در مورد منابع ملی   و

انتخاب وزرا و مسئولین

از سرمایههای طبیعی طی کرد ،در واقع ادامه مجموعه نگاه

در نهایت   نظر کلی آنها بر توسعه سیمان و فوالد استوار

همینطور انتخاب مدیران و سیاستگذاریهایش در حفاظت

دولت روحانی مجموعهای کامل بود از تکنوکراتهایی که

حکومت جمهوری اسالمی به منابع طبیعی است اما ویژگیهای

بود .پروژههایی خالی از ارزشهای عدالتخواهانه که دست
در دست تحریم و مافیا ،تنها شکافهای تبعیض اجتماعی و

مختص خودش نیز دارد .شاید برای نوشتن از کارنامه

بیعدالتی اقلیمی را عمیقتر کرد.

محیط زیستی دولت روحانی نه یک یادداشت که تنها یک

بسیاری از این وزا و رئیسهای نهادها و سازمانها حتی از

پاراگراف کوتاه هم گویا باشد .در تنها دولتی که خود را محیط

همان قوانین محدود و کمجان وضعشده برای حافظ محیط

زیستیترین دولت خواند کشاورزان کتک خوردند ،فعاالن و

زیست هم عدول کردند .اغلب این مدیران مانند زنگنه،

پژوهشگرانی در حوزههای مختلف ،متحمل ساعتها شکنجه و

اردکانیان ،کالنتری ،ابتکار و  ...سالهاست در پستهای

زندان غیرقانونی شدند و یک پژوهشگر حوزه حیات وحش در

مختلف و مناصب قدرت بودند و میتوان گفت حتی بخش

زندان و در کمال ناباوری و بیخبری به دست نهادهای امنیتی

زیادی از شرایط امروز ایران محصول همان نگاه ابزاری به

کشته شد.

سرمایههای طبیعی وتعریف پیوند آن با توسعه است.

زمانی که نیمی از جهان برای پاکیزگی هوای مگاشهرهایی

مثل دهلی و پکن ابراز شگفتی میکردند ،شهروندان ایران حتی
در شهرهای کوچک طی  روزهای متوالی در مه مسمومی از
مازوت نفس میکشیدند .این در حالی است که  وزیر نفت
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سرمایههای ملی ما و حافظان آن است.

آالیندههایی که مجموعه صنایع وابسته به این وزارتخانه در
بسیار جدی در تاالبهای خوزستان و هورهای بوشهر گرفته

جنگلهای سوخته و بازماندگان از سیل و زلزله و آسیبدیدگان
نیستند ،بلکه حقیقت تلخ باقیمانده از سرنوشت منابع و

کرد .از جمله عدم مسئولیتپذیری این وزارت در خصوص
نقاط مختلف ایران عامل آن بودند .همچنین از مشکالت

از طرف سازمان محیط زیستش ،تقدیر شد .داستان تاالبها و
از طوفانهای شن و ماسه ،که امروز دیگر هیچکدام داستان

در مورد زنگنه بهعنوان وزیر نفت میتوان به نکات مهمی اشاره

تا وضعیت امروز شهری مانند عسلویه و گچساران و مسجد
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سلیمان که همه قربانی بیمسئولیتی این وزارتخانه و صنایع
وابسته به آن شدند.

زنگنه در بخشی از صحبتهایش میگوید« :چارهای نیست،

کاری جز مصرف مازوت نمیتوانیم انجام دهیم .او میافزاید:

حضور نهادهای مذهبی و نظامی و بحث بودجه در حوزه

از این امکانش وجود ندارد .در گازوئیل نیز بحث صادرات

قدرت بازوی عمرانی سپاه قرارگاه خاتماالنبیا و ثاراهلل در دهه

منابع و سرمایههای طبیعی

«گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل میشود و بیشتر

اخیر بسیار گستردهتر و  پرنفوذتر ازهمیشه ظاهر شد .استان

مطرح نیست و هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد

قدس رضوی و سازمان اوقاف هم قدرت خود را در ورود به

تحویل میدهیم  .بخشی نیز باید از مخازن نیروگاهها استفاده

تجارت چوب و تغییر کاربری زمینهای جنگلی و انحصار

شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم .همینطود در

در مالکیت بر چاههای عمیق در مناطق مختلف ایران تقویت

مورد مدیریت مازوتی که به نیروگاههای شهرهای ایران راه

کردند.

یافت».

در ماجرای تصرف بر اراضی مرتعی در دماوند ،تصرف بر

این همه در حالی بود که کاهش آلودگی هوا یکی از اهداف
محیط زیستی دولت روحانی بود.

در مورد وزارت نیرو نیز شرایط بهتری وجود ندارد .رضا
اردکانیان در  ۷۷تا  ۸۴به عنوان قایممقام وزیر و همینطوردر
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جنگلهای ارسباران و هیرکانی در تجارت چوب و ورود سپاه

به عنوان مجری یا ناظر در تما م پروژه های سدسازی انتقال

آب از چابهار گرفته تا گمیشان ،به عنوان میوه انحصارگرایی
در دهه اخیر به ثمر رسید.

مقام معاون امور آب سالها با فردی چون بیطرف همکاری

حاال با مجموع این شرایط سازمان محیط زیست چنان ناتوان

داشته است وروش کارش نشان داد که ادامهدهنده همان شیوه

شده است  که نمیتواند به هیچ عنوان بازدارنده مافیای حوزه

و نگاه بود.

سرمایههای طبیعی باشد ،مافیای کوهخواری و سدسازی و

رییس سازمان محیط زیست علیرغم اختالف نظرهایی

چوب و شکار.

که مواردی مانند افزایش جمعیت و بیتوجهی به پتانسیل

شرایط پیچیده تاالبها و رودخانهها نیز قابل تامل است ،از

سرزمینی در ایران دارد ،اما در نهایت نگاهش را باید در

گزارشهای تلخ تاالب میانکاله که با قدرت مافیای شکار

مدیریت سالیانش در احیای دریاچه ارومیه و رشته تحصیلی

مخدومه شد تا تصویب قوانین برای دخل و تصرف بر حریم و

خود در حوزه کشاورزی جست.

کف رودها و رودخانهها.

میتوان گفت عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست

تنها از  2015تا  2020ساالنه  12هزار هکتار جنگل در ایران

بیش از همه راه را برای دستاندازی به منابع و سرمایههای

از بین رفته است .در گزارش رسمی سیل در سال  98که به

طبیعی و حتی حیات وحش هموار کرد .شاید تنها سازمان

دفتر ریاست جمهوری ارائه شده نیز بارها به نابودی پوشش

محیط زیست در جهان که از وزیر نفت تقدیر کرد .تصمیمات

جنگلی و دستکاری در حریم رودهای فصلی و دایمی بهعنوان

او در مورد تایید پروژههای انتقال آب و سدسازیها و نشان

عامل سیل اشاره شده است.

دادن ضعف و ناتوانی در مقابله  با نهادهای مذهبی مانند سازمان

در مورد بودجه نیز هر سال سهم کمتر و الغرتری نصیب

اوقاف و نهادهای نظامی مانند قرارگاه خاتم بارها گفته و نوشته

سازمانهای مرتبط و موضوع محیط زیست شد .به طور مثال

شده است و پایه اعتراض بسیاری از کنشگران این حوزه است.

درالیحه بودجه سال  ،۱۳۹۸سهم امور مربوط به محیط زیست

تخریب و دستاندازی سیستماتیک به منابع آب و حذف

تنها یک دهم درصد از کل بودجه بود .در مورد بودجه سال

قالب قانون جامع آب خودش را نشان داد .به این همه میتوان

محیط زیست کشور «بیش از نیمی از برنامهها و طرحهای

زیست را به عنوان مانعی بر سر راه پروژههای وزارتخانههای

اساسی ،ماده  ۱۰۵ق.ب سوم ،ماده  ۱۹۲ق.ب پنجم و ماده ۳۸

تنها در یک نمونه درمورد پروژهای مانند آشوراده میتوان تمام

پایدار است که شورای نگهبان چگونه قوانین بودجه سالیانه را

یک منطقه حفاظتشده و ثبتشده در لیست میراث یونسکو

همین الگو در بودجه  1400نیز دنبال شد .اغلب پروژههای

کنشگران مستقل نیز در آخرین ماههای دولت روحانی در

 99نیز شرایط بهتری وجود نداشت .به گفته مسئول سمنهای

نظرات وزرای صنعت و معدن و شهرسازی که همواره محیط

دارای ردیف اعتباری در بودجه  ،۹۹خالف اصل  ۵۰قانون

تحت مدیریت خود اعالم میکردند هم باید به آنها افزود.

ق.ب ششم است .این پرسش فعاالن و کارشناسان حوزه توسعه

زوایای نقض قانون را از طرف نهادهای دولتی دید .واگذاری

بررسی و تایید میکند؟»

برای ساخت و ساز تحت عنوان مجموعه گردشگری ،آن

مخرب انتقال آب و سدسازی  ،تمام بودجه را دریافت کردند

هم توسط سازمانهایی که خود متولی حفظ منابع طبیعی و

سرمایههای طبیعی هستند.
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در حالیکه بخشهایی چون سرمایهگذاری در حوزه توسعه

عمران روستایی یا احیای تاالبها و رودها و یا حفاظت از

در سطوح باالتر هم میتوان به وزیر نیرو یا وزیر جهاد

جنگلها و تقویت زیرسازهای نهادهای متولی حفاظت از منابع

کشاورزی اشاره کرد .درست نمونهای که در حوزه زنان یا

طبیعی جایی نداشت.

آموزش هم میتوان الگوی تکراری آن را در تمام این سالها

بیمسئولیتی نهادینه میشود

دنبال کرد.

اما دو موضوع مهم دیگر نیز در حوزه رفتار و اداب مدیریت

موضوع دیگر تاثیر همداستانی اینفلوئنسرها و هنرمندان

روحانی نهادینه شد و قدرت بیشتری گرفت .موضوعی که

بود .بارها شاهد موجهای تبلیغاتی ساخته این گروه در فضای

با دولت و سیاستهای حکومت بر کاستن مطالبات مردمی

و مسئولیتپذیری در حوزه اجرایی و پاسخگویی در دولت

مجازی بودیم که فعالیتهای جدی و کارکرد گرا در حوزه

میتوان گفت در همه حوزهها بود ،ولی در حوزه محیط زیست

محیط زیست را چطور به سانتیمانتالیزم و مباحث کماهمیت

پر آسیبتر نمایان شد.

وزرا و استانداران و مسئوالن تبدیل شدند به خبرنگار و
روزنامهنگار .شما با تعداد بسیار زیادی از مدیران در حوزهها

و سازمانهای مختلف مواجه بودید که خود کاملترین گزارش
تخریب محیط زیست ،آتشسوزیهای جنگلی ،دستاندازی به

تقلیل داد .مطالبات در پیوند با تغییر قانون و ساختار ،مانند
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کوه و ساحل دریا و حتی نقض قوانین در حوزه شکار و قاچاق

مخالفت با سدسازی و انتقال آب ،به کنشهای آنی و لحظهای
تبدیل شدند.

ما در دولت روحانی چیزی کمتر مخرب و یا متفاوتتر از
آن نگاه مصرفگرایی حاکمیت بر منابع طبیعی و سرمایههای

ملی نمییابیم .اما کنشگران و پژوهشگران این حوزه حتی

چوب را گزارش میدادند .به این ترتیب محصول نهایی چیزی

محیطبانانی که به عنوان کادر رسمی دولت در حفاظت از

نبود جز عادیسازی وضعیت و خفهکردن صدای معترضانی

طبیعت مشغول به کار هستند ،بهخوبی میدانند که دولت

که حاال حرف آنها از دهان مسوالن شنیده میشد .بهترین نمونه

روحانی خط سیاه دیگری بر کارنامه محیط زیستی حکومت

آن هم استاندارهای خوزستان و گلستان درزمان سیل ویرانگر

جمهوری اسالمی ترسیم کرد.

بودند ،که بعدها هر دو ترفیع گرفتند.
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فقر فزاینده و حاشیهنشینی ،محرومیت از تحصیل ،ورود
زودهنگام به چرخه کار اجباری ،ازدواج در کودکی ،غرق
شدن در هوتکهای سیستان و بلوچستان به خاطر کمآبی،
خودکشی کودکان به دالیلی همچون فقر ،آموزشوپرورش
ایدئولوژیکمحور و سیاستزده ،دستگیری کودکان در قالب
طرحهای ضربتی ،عدم برقراری عدالت آموزشی ،تبعیضهای
جنسیتی ،افزایش آمار کودکان معتاد و مبتال به  ،HIVاجرایی
نشدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ،عدم
مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی ،برخوردهای امنیتی
با سازمانهای حامی کودکان و درخواست انحالل جمعیت
دانشجویی امام علی فقط برخی از دستاوردهای هشتساله
دولت حسن روحانی برای کودکان و نوجوانان بود ،دولتی
که با وعده تدبیر و امید آمده بود اما در کارنامه ناموفق خود
بیشترین آمار خودکشی کودکان را به ثبت رساند و در پاسخ
به انتقادات و اعتراضاتی که از سوی فعاالن حقوق کودک،
شکل میگرفت همانند موارد دیگر محدودیتهای خود را
در حوزه اختیارات و تخصیص بودجه بهانه آورد اما بررسی
عملکرد هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم نشان میدهد،
عالوه بر مشکالت اقتصادی ،ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور
در برنامهریزی و رفتارهای سیاسی و امنیتی در بروز بسیاری از
مشکالت نقش مهمی داشتهاند .مواردی مثل قصور بهزیستی در
حمایت از کودکان در معرض خطر ،آموزش و پرروش سیاسی

و رفتارهای امنیتی وزارت کشور در برخورد با سازمانهای
مردمنهاد که به برخی از آنها در این یادداشت اشاره خواهد
شد.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،اردیبهشت 1400
شماره 120

48

فقر مطلق ،ازدواج زودهنگام و کار اجباری
فقر ،تنگناهای اقتصادی ،نابرابریهای اجتماعی و بحران
اشتغال مسائلی است که در طول عمر چهلساله جمهوری
اسالمی همواره وجود داشته و مردم در دورههای مختلف
ریاست جمهوری با آن مواجه بودهاند .نامزدهای ریاست
جمهوری در دورههای مختلف نیز با دستاویز قرار دادن این
نیازها ،شعارهای انتخاباتی خود را طراحی کرده و با وعدههایی
مثل حل بحران اشتغال ،از بین بردن فقر و برقراری عدالت
اجتماعی ،بر منصب قدرت نشستند اما در تمام این سالها
آنچه بهبود پیدا نکرد وضعیت اقتصادی کشور بود بهطوریکه
هر روز سفره مردم کوچکتر شد و بر اثر فقر و نابسامانیهای
اجتماعی که خانوادهها را تحت تأثیر قرار میداد این کودکان
بودند که ناگزیر به چرخه کار اجباری و ازدواج زودهنگام
میپیوستند .رئیسجمهور فعلی ایران در سال  96پس از
انتخابات ریاست جمهوری در یکی از اولین سخنرانیهای خود
وعده داد که تا سال  1400فقر مطلق ،در کشور از میان خواهد
رفت ،وعدهای که نتیجه معکوس داشت چون در سال  99اعالم
شد خط فقر برای یک خانواده چهار نفری  10میلیون تومان

در ماه است ،چندی پیش احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام اهالم کرد بیش از  60درصد جمعیت کشور زیر
خط فقر به سر میبرند .نابسامانیهای اقتصادی دالیل مختلف
دارد اما فقر به هر دلیلی که حادث شود ،نخستین خسارات
آن متوجه آسیبپذیرترین و بیدفاعترین اقشار جامعه یعنی
کودکان خواهد شد.
کارگران و کارمندانی که با میانگین حقوق یکمیلیون و
هشتصد تا سه میلیون تومان باید هزینههای مسکن ،خوراک،
پوشاک و نیازهای اولیه کودکان خود را تأمین کنند در
سالهای اخیر هر روز با تنگناهای اقتصادی بیشتری روبرو
شدند بهطوریکه حتی در تأمین نیازهای اولیه کودکان خود
ناتوان ماندند .در چنین شرایطی نهتنها امکان آموزش و تفریح
برای کودکان فراهم نبود که حتی نیازهای اولیه آنها مثل
خوراک ،پوشاک و بهداشت و درمان هم تحت تأثیر قرار
گرفت .قرار گرفتن بیش از  60درصد جمعیت جامعه زیر خط
فقر به معنای در دسترس نبودن خوراک مناسب برای بیش از
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 60درصد کودکان کشور است و این ارتباط مستقیم با سالمتی
آنها دارد و عوارضی مثل سوءتغذیه را در پی خواهد داشت.
در سالهای اخیر خانوادههای زیادی به دلیل ناتوانی در تأمین
نیازهای اساسی و اولیه کودکان خود آنها را از ادامه تحصیل
بازداشته و روانه چرخه کار کردند .همچنین هزاران دختربچه از
خانوادههای فقیر نیز روانه خانه شوهر شدند تا یک نانخور از
خانه پدر کمتر شود .آماری که وزیر ورزش و جوانان در سال
 98از افزایش چهار برابری کودکهمسری در کشور به دلیل
دریافت وام ازدواج ارائه داد مبین همین مطلب است که مسئله
فقر در جامعه از مرحله هشدار گذشته .پیش از آنهم فعاالن
مدنی بارها هشدار داده بودند که فقر شدید باعث شده بسیاری
از خانوادههای محروم با منع دختران خود از ادامه تحصیل،
آنها را در ازای مبالغ اندکی به مردان مسن سال بفروشند.
مرکز آمار ایران نیز در سال گذشته از افزایش  20درصدی
ازدواج کودکان در تابستان خبر داد.
طبق برآوردهای تائید نشده بین سه تا پنج میلیون کودک در
ایران از کودکی کردن محروم شده و به چرخه کار اجباری
پیوستهاند .جمعیت زیادی از این کودکان ،فرزندان همان
کارگرانی هستند که درآمد اندکشان کفاف مخارج زندگی را
نمیدهد ،ضمانت شغلی ندارند و از حمایتهای اجتماعی نیز
برخوردار نیستند.

کودکان حاشیهنشین و محروم
افزایش سرسامآور نرخ اجاره مسکن ،تحت تأثیر مشکالت
اقتصادی ،افزایش حاشیهنشینی در کشور را به همراه داشت
چراکه باوجود باال رفتن نرخ اجارهبهای مسکن ،درآمد
مستأجران نهتنها افزایش پیدا نکرد که به دالیل مختلف از
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جمله بحران بیکاری کاهش هم یافت .در سال گذشته مرکز
پژوهشهای مجلس ایران وضعیت مسکن را بهخصوص در
کالنشهرها در حال تبدیلشدن به بحران ارزیابی کرد و یکی
از نمایندگان مجلس ،از روی آوردن بعضی از شهروندان به
چادرنشینی به دلیل باال بودن نرخ اجاره مسکن سخن گفت.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران نیز گفت به دلیل
بحران افزایش اجاره مسکن بخش زیادی از جنوب شهر به
شهرکهای اقماری ،حاشیه و بافت فرسوده نقلمکان کردهاند.
شهردار منطقه  22تهران هم از افزایش نرخ پشتبام خوابی
در تهران پرده برداشت .به غیر از حاشیهنشینانی که به دلیل
ناتوانی در پرداخت هزینههای گزاف اجاره مسکن به حاشیه
رانده شدند ،شهرکهای اقماری ،ساکنان دیگری نیز داشتند؛
روستاییانی که به دالیل مختلفی از جمله عدم توازن اقتصادی و
رفاهی میان شهر و روستا ،بحران بیآبی و فقر اقدام به مهاجرت
کردند .آنها نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای زندگی
در شهر ناگزیر در مناطق حاشیه ساکن شدند .جمعیت
حاشیهنشین ایران در طول چهار دهه گذشته رشد تصاعدی
داشته؛ سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد
حاشیهنشینان در ایران را بالغبر بیست میلیون نفر اعالم کرد؛
یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونتگاه غیررسمی
زندگی میکند .با استناد به گفته او مبنی بر اینکه بیش از سه
میلیون خانواده در حاشیه و بالغبر یکمیلیون خانواده در بافت
فرسوده زندگی میکنند میتوان چنین نتیجه گرفت که حدود
 10میلیون کودک در مناطقی زندگی میکنند که عاری از
امکانات اولیه است .جمعیت قابلتوجهی از کودکان بازمانده از
تحصیل ،کودکانی هستند که در حاشیه زندگی میکنند و هیچ
نظارت اصولی بر زندگی و شرایط آنها وجود ندارد .کودکانی
که سرمایههای انسانی کشور هستند اما سالهای کودکی آنها
با فالکت ،محرومیت ،عدم برخورداری از امکانات آموزشی و
خدمات عمومی مناسب سپری شد.
آموزشوپرورش سیاسی و تربیت نسل فرمانبردار
چندی پیش یکی از اعضای هیئتعلمی پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش در واکنش به نتایج ضعیف کسب شده توسط
دانشآموزان ایرانی در آزمون بینالمللی تیمز گفت :حدود
 ۳۰درصد از دانشآموزان ایرانی حداقل تواناییهای سواد
که شامل خواندن و نوشتن میشود را ندارند  .مسعود کبیری
سیاستهای نادرست و عدم سرمایهگذاری و برنامهریزی برای
کیفیت آموزش را دلیل اصلی این اتفاق برشمرد.
«جایی نیاز بود شهید حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ
و سعدی اولویت داشت»« ،آمادگی ایران برای مشارکت در
بازسازی مدارس سوریه»« ،آمادگی  ۱۴میلیون دانشآموز
برای حضور در عرصه جنگ»« ،هدف آموزشوپرورش تربیت

سربازان تمدن نوین اسالمی است» « ،تحصیل دانشآموزانی که
ادیان غیر رسمی را تبلیغ کنند ،ممنوع است« ،»پیشنهاد وزیر
آموزشوپرورش به همتای روس برای آموزش زبان روسی در
مدارس ایران»« ،مدرسه جای آموزشهای جنسی و جنسیتی
نیست» ،این  گفتههای وزرا و مدیران آموزشوپرورش در
سالهای اخیر بهخوبی نشان میدهد که در نظام تعلیم و تربیت
ایران آنچه اولویت دارد ،کیفیت آموزش نیست بلکه تضمین
بقای حاکمیت بهواسطه نفوذ در سیستم آموزشی است.
اوج این رفتار سیاسی در برخورد دولت با سند آموزش 2030
مشاهده شد ،وقتیکه پس از مخالفت رهبر ایران با اجرای این
سند در مدارس کشور ،شورای اطالعرسانی دولت در سال
  96اعالم کرد سند آموزش  2030از دستور کار خارج شده
است .وزیر آموزشوپرورش نیز در سال گذشته  از مخالفت
این وزارتخانه با اجرای سند آموزش  2030سخن گفت و
مدعی شد این سند با چارچوبهای متمایزی طرحریزی شده
که مناسب اجرا در ایران نیست .این در حالی است که حسن
روحانی سال  96در جریان انتخابات ریاست جمهوری ،با
ادعای حمایت از این سند ،از «توطئه سازمانیافته علیه دولت»
و «گزارش دروغ» به رهبر صحبت کرده بود اما چهار سال
بعد وزیر آموزشوپرورش او گفت« :ما مقصدمان تربیت
انسانهایی در تراز انقالب اسالمی است .تربیت انسانهایی که
بتوانند سربازان شکلگیری تمدن نوین اسالمی باشند» .دالیل
مخالفت با اجرای سند آموزش  2030را میتوان از تفاوتهای
آشکار اهداف آن با نظام سیاسی ایران استخراج کرد .وزارت
آموزشوپرورش دولت روحانی در هشت سال گذشته همه
امکانات خود را برای تربیت و آموزش کودکان ،در جهت
منافع سیاسی به کار بست تا از کودکان قشری فرمانبردار
بسازد و پایههای نظام سیاسی اقتدارگرا را تحکیم ببخشد و در
چنین سیستمی آنچه اهمیت و اولویت نداشت کیفیت آموزش
بود.
رویای عدالت آموزشی و کودکان بازمانده از تحصیل
عدالت آموزشی یعنی توزیع عادالنه  فرصتها و امکانات
آموزشی رایگان برای همه کودکان در همه نقاط کشور .وعدهای
که در سالهای گذشته بارها مسئوالن آموزشوپرورش مدعی
شدند در دستور کار قرار گرفته اما هرگز محقق نشد .از شکنجه
و استثمار دانشآموزان در جهت منافع مافیای آموزش گرفته تا
مرگ و میر کودکان در مدارس فرسوده ،بارها در هشت سال
گذشته تیتر اخبار را به خود اختصاص دادند.
کمبود  40میلیون مترمربع فضای آموزشی ،فرسودگی 30
درصد مدارس کشور ،مجهز نبودن  88هزار کالس درس به
سیستم گرمایشی امن ،کمبود کادر آموزشی در مناطق محروم،
فقدان سرویس بهداشتی و آبخوری در هزاران مدرسه و انتقال

صدها کالس درس به چادر و کانکس پس از حوادث طبیعی
سیل و زلزله ،از کارنامه سیاه دولت روحانی در تجهیز و
نوسازی مدارس حکایت دارد.
وزارتخانه آموزشوپرورش دولت روحانی ،که تقریبا هیچ برنامه
مشخص و موثری برای جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل
نداشت در سال  97با انتشار آمار غیر واقعی از شناسایی 143
هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد اما مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشی آمار ارائه شده از کودکان بازمانده از
تحصیل توسط آموزشوپرورش را «تشتت آماری» خواند و
اعالم کرد« :جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل  12برابر
تعدادی است که آموزشوپرورش اعالم میکند ».این رقم پس
از پاندمی کرونا رشد فزایندهای نیز داشت بهطوریکه اعالم
شد ،حدود  30تا  40درصد دانشآموزان به دلیل فقر و عدم
دسترسی به امکانات آموزش آنالین ترک تحصیل کردهاند.
ماجرای محرومیت کودکان از امکانات آموزشی رایگان و در
دسترس ،در دوران پاندمی کرونا و پس از راهاندازی «سامانه
شاد» توسط آموزشوپرورش ،ابعاد وسیعتری نیز پیدا کرد
چراکه آموزشوپرورش بدون اینکه زیرساختهای الزم را
برای آموزش آنالین فراهم کرده باشد با راهاندازی «سامانه
شاد» ،دانش آموزان را ملزم به ثبتنام در این سامانه کرد
و آنگاهکه با موج انتقادات مردم و کارشناسان حوزه کودک
روبرو شد با سماجت در موفقیتآمیز بودن شیوهای که در پیش
گرفته اصرار ورزید .تبعیضها در دوران پاندمی کرونا باعث
شد کودکان زیادی به معنای واقعی کلمه فقر و محرومیت را
احساس کنند و در این فرایند بسیاری از آنها روانه چرخه
کار اجباری و محکوم به ازدواج زودهنگام شدند و برخی نیز
خودکشی کردند.
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خشونت علیه کودکان به نام قانون
«قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» نهادهای مختلفی
از جمله وزارت کشور ،بهزیستی ،وزارت بهداشت ،و
آموزشوپرورش را موظف کرده از کودکان در معرض خطر
حمایت کنند و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شده
اقدامات مؤثر را برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهرهکشی
از کودکان به انجام برساند .بهزیستی بهعنوان زیرمجموعه این
وزارتخانه متولی اصلی حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی از
جمله کودکان کار است .سازمانی که نهتنها کارنامه درخشانی
در زمینه حمایت از کودکان کار ندارد بلکه بارها در قالب
طرح ضربتی و شکستخورده «ساماندهی کودکان کار و
خیابان» به آنها آسیب نیز زده است .بهزیستی ،آمار دقیقی از
کودکانی که در کارگاههای زیرزمینی کار میکنند ،ندارد در
برنامههای این سازمان هیچ خبری از توانمندسازی و حمایت
از این کودکان که قربانیان پنهان کار در کودکی هستند وجود

نیز نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد؛ اورژانس اجتماعی
به عنوان نهاد مسئول برای پیگیری وضعیت کودکان آزاردیده
و در معرض خطر به دلیل قصور در انجام وظایف خود بارها
از سوی فعاالن حقوق کودک مورد انتقاد شدید قرار گرفته اما
بهزیستی همواره عدم تخصیص بودجه کافی و محدودیتهای
مالی را به عنوان موانع پیش روی اورژانس اجتماعی برای
حمایت از کودکان آزاردیده اعالم کرده است.

ندارد ،تنها گروهی که در آمار و برنامهریزیهای این سازمان
جای دارند «کودکان کار و خیابان» هستند که البته درباره
آنها نیز خبری از برنامه هدفمند و حمایتگرانه وجود ندارد فقط
باید به هر قیمتی این کودکان از کف خیابان حذف شوند کما
اینکه معاون اجتماعی بهزیستی بهصراحت اعالم کرد که هدف
طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» پاکسازی معابر
شهری از وجود این کودکان است.
ساماندهی کودکان کار و خیابان طرحی ناکارآمد و بدون
پشتوانه کارشناسی بود که در مدت    15سال اجرا و  30بار
شکست پیدرپی به کودکان کار آسیبهای روحی ،روانی و
حتی جسمی وارد کرد .این طرح در مدت هشت سال ریاست
جمهوری حسن روحانی بارها به اجرا درآمد .طرحی که
مسئوالن ایران ادعا میکردند درصدد مبارزه با «کا ِر کودک»
است با راه انداختن عملیات تعقیب و گریز علیه کودکان در
خیابان و دستگیری آنها به مبارزه علیه «کودکا ِن کار» تبدیل
شد .کودکان دستگیر شده پس از  21روز ماندن اجباری در

اقامتگاههای بهزیستی مشروط بر اینکه تعهد دهند بار دیگر
در سطح خیابان ظاهر نخواهند شد ،امکان رهایی مییافتند
بدون اینکه مورد حمایت قرار بگیرند یا برای توانمندسازی
خانوادههای آنها اقدام موثری انجام شود .بسیاری از کودکانی
که در مراحل اجرای این طرح دستگیر شده بودند و چارهای
جز کار نداشتند به دلیل اینکه دیگر امکان حضور در خیابان
را نداشتند به کارگاههای زیرزمینی روانه شدند که مشقتها و
آزار به مراتب بیشتری را از کف خیابان برای آنها به همراه
داشت.
رد مرز کودکان مهاجر که مغایر با اصول انسانی و پیماننامه
حقوق کودک است ،اقدام دیگری بود که در جریان اجرای
طرح ضربتی ساماندهی انجام میشد و پس از شیوع ویروس
کرونا ابعاد وسیعتری نیز پیدا کرد .در سال  98انوشیروان
بندپی استاندار تهران اعالم کرد« :کودکان کار درصورتیکه
مهاجر باشند رد مرز خواهند شد ».گفتههای او واکنش جدی
فعاالن مدنی را در پی داشت بهطوریکه هفتصد فعال مدنی در
نامهای خطاب به وزیر کشور خواهان پایان دادن به اقدامات
قهری و دستگیری کودکان کار به بهانه جلوگیری از شیوع
بیماری کرونا شدند.
مسئوالن بهزیستی ایران در سال  99نیز با قرار دادن افکار
عمومی جامعه در مقابل کودکان کار هجمه جدیدی را علیه
آنها آغاز کردند بهطوریکه معاون اجتماعی بهزیستی در یک
نشست خبری از مردم خواست به کودکان کار کمک نکنند،
چون ایرانی نیستند و رئیس اورژانس اجتماعی در گفتوگو با
تلویزیون دولتی ایران مدعی شد کودکان کار درآمد میلیونی
دارند و صاحب ویال و خودروهای لوکس هستند و کمک کردن
به آنها اشتباه است .بهزیستی در حمایت از کودکان آزاردیده
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درخواست انحالل جمعیت دانشجویی امام علی
یکی از تکاندهندهترین اخبار سال گذشته که فعاالن مدنی از
آن به عنوان نقطه سیاه و تاریک کارنامه دولت روحانی یاد
میکنند ،درخواست انحالل جمعیت دانشجویی امام علی از
سوی وزارت کشور بود.
جمعیت دانشجویی امام علی بهعنوان یک سازمان غیردولتی و
مستقل در سال  ۷۸با تاسیس نخستین دفتر خود در دانشگاه
صنعتی شریف آغاز به کار کرد و پس از ده سال فعالیت در
سال  2010میالدی به عضویت در شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد درآمد .این سازمان مردمنهاد در اکثر
شهرهای ایران و در مناطق محروم و حاشیه اقدام به راهاندازی
مراکزی به نام خانه ایرانی کرده که در این مراکز کودکان
آسیبدیده و آسیبپذیر موردحمایت قرار میگیرند و برای
توانمندسازی و آموزش آنها و خانوادههایشان اقداماتی انجام
میشود.
در حال حاضر حدود  10هزار نفر در سراسر ایران بهصورت
داوطلبانه با جمعیت امام علی همکاری میکنند و حدود چهار
هزار کودک محروم و حاشیهنشین تحت حمایت این نهاد
مردمی قرار دارند اما پس از دستگیری شارمین میمندینژاد
موسس این سازمان ،با شکایت «قرارگاه ثارهلل سپاه پاسداران»
به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی ،وزارت
کشور خواستار انحالل این بنیاد توسط مراجع قضایی شد.
پس از انتقادات بسیار نسبت به این درخواست و حکم دادگاه
بدوی مبنی بر انحالل جمعیت امام علی ،معاون سازمان امور
اجتماعی ،فعالیت خارج از اساسنامه را به عنوان دلیل اصلی
این درخواست عنوان کرد .جمعیت امام علی در طول سالها
فعالیت خود با نگاه انتقادی نسبت به نقص قوانین در حوزه
کودکان و کمکاری دستگاههای مسئول ،گزارشهای متعددی
از آزار جنسی ،تجاوز و مرگ کودکان کار ،اعتیاد نوزادان و
ازدواج اجباری کودکان منتشر و سمینارهایی با موضوعاتی
از قبیل کودکآزاری در سکونتگاههای فقیرنشین ،ازدواج
کودکان ،کودکان کار ،بارداری دختران کم سن و سال و
اعتیاد کودکان برگزار کرده است.
اقداماتی که باهدف روشنگری و هشدار انجامشده اما از نگاه
حامیان حکومت سیاه نمایی ،بهانه به دست دشمن سپردن و

در هشت سال گذشته کشور ایران چندین مرتبه بالیای طبیعی

اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود.

این اتهامات از آنجا ناشی میشود که جمعیت امام علی به دلیل

همچون سیل و زلزله را تجربه کرد ،در جریان این حوادث

دارد و به دلیل همراهی و حمایت چهرههای معروف فرهنگی

مدیریت شدند؛ از مرگ و میر کودکان بر اثر سرما در چادرهای

طبیعی نیز کودکان بسیاری قربانی ناکارآمدی و ضعف

وسعت حوزه کارش دسترسی زیادی به مناطق فقیرنشین ایران

زلزلهزده سرپل ذهاب گرفته تا ترک تحصیل کودکان پس از

و هنری یک شبکه وسیع آگاهیرسانی تشکیل داده است.

سیلهای  98در نتیجه ناتوانی دولت در بازگرداندن شرایط

برخورد امنیتی با انجمنهای مردمنهاد و روند طوالنی اعطای

به وضعیت عادی حادث شد .کودکان این مناطق که بر اثر

مجوز به آنها در وزارت کشور پیش از این بارها مورد انتقاد

ترومای حادثه آسیب دیده بودند ،به دلیل ضعف مدیریت و

فعاالن مدنی و مدافعان حقوق کودک قرار گرفته بود  .

مواردی که به تشریح از آنها صحبت شد تنها بخشی از
ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور را در حوزه کودکان شامل
میشود و کارنامه ناموفق دولت روحانی در حوزه کودکان

ابعادی به مراتب وسیعتر دارد .مرگ و میر و نقص عضو

طوالنی شدن روند بازسازی و ساماندهی ،با خطر بیماری،
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کودکان در هوتکهای سیستان و بلوچستان به دلیل بحران

مرگ و میر ،سوءتغذیه و محرومیت از تحصیل ،روبرو شدند  .

عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به
دلیل ممانعت افراد با نفوذ در وزارت کشور ،اقدامات سیاسی

و بینتیجه معاونت امور زنان و خانواده برای مبارزه با ازدواج

کودکان ،افزایش آمار خودکشی کودکان ،افزایش نرخ اعتیاد

آب و خشکسالی و عدم مدیریت صحیح در آبرسانی منطقه

و ابتال به ویروس  HIVدر میان نوجوانان و تولد روزانه 20

در سالهای اخیر بارها خبرساز شد .کودکانی که برای تأمین

نوزاد معتاد تنها بخشی از عملکرد دولتی هستند که با شعار

طبیعیترین نیاز خود یعنی آب یا طعمه گاندوها شدند یا در

تدبیر و امید آمده بود اما جز فقر ،نابرابری ،حسرت ،ناکامی و

هوتکها افتاده و جان باختند اما مسئوالن اجرایی استان هر بار

آسیب برای کودکان دستاوردی نداشت.

ادعا کردند ،سیستم آبرسانی این منطقه مشکلی ندارد.
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در نظام جمهوری اسالمی ایران تبعیض علیه اقلیت های دینی
و اتنیکی به صورت سیستماتیک صورت می گیرد .لذا بررسی  
نقض حقوق بشر را به سختی میتوان محدود به یک دوره خاص
دانست .اما بسته به شرایط و میزان سرسپردگی دولت وقت به
بیت رهبری ،میزان اعمال خشونت و ستم علیه اقلیتها نیز
در نوسان است .پس از اتفاقات سال  ٨٨و اتمام دوره محمود
احمدینژاد ،حاکمیت ایران نیازمند یک دوره تثبیت و اعمال
نفوذ بیشتر است و به همین دلیل امنیتیترین شخصیت سیاسی
جمهوری اسالمی ایران وارد صحنه می شود ،حسن روحانی با
نام پیشین حسن فریدون .او که صاحب مدرک دکترای جعلی
از دانشگاه گالسکو است با نام تبلیغاتی دکتر حسن روحانی،
نماد کلید و رنگ بنفش وارد کارزار فرمایشی انتخابات
ریاست جمهوری میشود  .نقشه نظام حاکم عملی میشود و
مهره مورد نیاز بیت رهبری در زمان و مکان مناسب با شعار
فریبنده «تدبیر و امید»  رونمایی میشود .البته مثل همیشه برای
ایجاد محبوبیت و داغ شدن تنور انتخابات ،به نیروی سومی هم
نیاز است و همانطور که قابل پیشبینی هم بود نیروهای اصالح
طلب و برخی از اپوزسیون خارج از کشور به خوبی از عهده
این کار برمیآیند.
اما شرایط برای یارسانیها در دوره ریاست جمهوری حسن
روحانی به مراتب وخیم تر می شود .میتوان گفت  در دوره
ریاست روحانی ،سخت ترین شرایط  پس از روی کارآمدن
نظام اسالمی ایران به مردم یارسان تحمیل میشود .در خرداد
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 ٩٢و زمانی که بازارانتخابات گرم  بود ،اولین شعلهی آتش به
جان مردم یارسان افتاد و آن زمانی بود که ماموران نظامی به
یک زندانی پیرو آیین یاری هتک حرمت کردند و در هیاهوی
دولت روحانی ،صدای زندانی به جایی نرسید و دو جوان
یارسانی بهنام های حسن رضوی و نیکمرد طاهری دست به
خودسوزی اعتراضی زدند که شاید صدایشان شنیده شود .اما
بوق و کرنای شادی ناشی از انتخاب حسن روحانی آنقدر زیاد
بود نه تنها کسی صدای نیکمرد را نشنید ،بلکه هر دو جوان
بهدلیل جراحات باالی ناشی از سوختگی ،جان خود را در راه
آزادیخواهی از دست دادند.
حسن روحانی در بیانیه تبلیغاتی ده مادهای  شماره  ٣مربوط
به حقوق اقوام ،ادیان و مذاهب در خرداد ٩٢عنوان میکند:
«اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب رأی اعتماد
شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای دهگانه زیر،
بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و هست ،از شعار به
عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد ،با مشارکت ایرانیان
باشیم ».به عنوان مثال در بند  ٤و  ٦قول تدریس زبان مادری
و رعایت حقوق سایر ادیان را میدهد که هرگز به مرحله اجرا
درنیامد .البته بعدا در سال  ٩٥متن پیشنهادی منشور حقوق
شهروندی را  به امضا میرساند که در بند  ده صراحتا اعالم
می کند« :توهین ،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و
پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی،

ممنوع است .موارد مشابه را می توان در بند  ٧٧ ، ٢٥و ٩٩
هم مشاهده کرد».
اما تبعیض ،توهین و بیتوجهی دولت روحانی نسبت به مردم
یارسان نه تنها از میان برداشته نمیشود که بهشکل بیسابقهای
افزایش پیدا میکند تا جایی که صدای یکی از نمایندگان
حکومت هم بلند میشود .در تیرماه سال  ،٩٤سعید حیدری
طیب ،نماینده مجلس شورای اسالمی خطاب به حسن روحانی
و مصطفی پورمحمدی تذکر کتبی میدهد.
خالصه تذکر« :عدم توجه به حقوق اساسی و شهروندی
اقلیتهای مذهبی و مردم شریف اهل حق ».آقای حیدری در
بخشی از تذکر آورده است« :اکنون چه در مراحل گزینشی و
چه در محاکم قضایی حقوق آنها [مردم یارسان] مورد توجه
قرار نمی گیرد .آنها [یارسان ها] را رد صالحیت میکنند و
شهادت آنها را قبول نمیکنند .لذا بدین جهت تذکر داده می
شود تا حقوق این عزیزان مورد توجه جدی دولت و قوه قضائیه
قرار گیرد.
در مهرماه سال  ٩٢علی یونسی وزیر اطالعات دولت خاتمی و
با نام مستعار امنیتی علی ادریسی  ،طی حکمی از سوی حسن
روحانی به عنوان دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقوام و
اقلیتهای دینی و مذهبی منصوب می شود .این عنوان جدید
جایگزین مشاور رییسجمهوری در امور اهل سنت است .به
دنبال اعتراضات فراگیر مردم یارسان نسبت به تضییع حقوق
خود ،علی یونسی به همراه استاندار کرمانشاه در خرداد ٩٣
با جمعی از سادات اهل حق دیدار و گفتگو میکند .یونسی
ستمهای   اعمال شده علیه مردم یارسان را خارج از اراده
حکومت میداند «:آنچه که در بیرون نسبت به «جامعه اهل
حق» اعمال میشود نه ربطی به حکومت و رهبری دارد ،نه
ربطی به نظام و تنها از سوی برخی از افراد خود سر که آگاهی
ندارند ،اعمال میشود» .او پس از آن دیداردر صفحه فیسبوک
خود چنین مینویسد « :از جمله انتقادهای آنها [یارسان] برخی
تنگ نظریهایی بود که در مورد گزینش پیروان اهل حق در
ادارات وجود دارد که من قول مساعد دادم که موضوع را
پیگیری کنم .عالوه بر آن نسبت به حساسیتهایی که نسبت
به داشتن شارب ( سبیل) در اهل حق وجود دارد گلهمند
بودند .من هم گفتم که این موضوع با ابالغ دستوری حل شده
است و اظهار امیدواری کردم بتوانیم به موضوعات مهمتر و
اساسیتری همچون حقوق شهروندی همه ایرانیان بیش از پیش
تحقق بخشیم ».البته یونسی پس از این دیدار ،آب پاکی  را
روی دست مردم یارسان میریزد و آنها را مستحق داشتن یک
دین مستقل نمیداند« :آنگونه که از صحبت های نمایندگان
این جامعه برمیآید مشخص است که «اهل حق» تمامی اصول
اصلی دین اسالم را قبول دارند و جزیی از مسلمانان هستند».
آقای یونسی حتی پا را فراتر هم می گذارد و مردم یارسان را
مقصر مشکالت موجود میداند« :بخشی از مشکالتی که سر راه
این جامعه وجود دارد ناشی از عملکرد ضعیف خود آنان است
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که خود را خوب و درست معرفی نکرده اند« .صرفا جهت اطالع
الزم به یادآوری است که در طول حاکمیت نظام اسالمی ایران،
یارسانها تا به امروز موفق به انتشار منابع آیینی خود نشدهاند
و دارای هیچ گونه تریبون ،وبسایت و یا سازمان مستقلی
نیستند .به صورتی که تقریبا تمام کتابها و تحقیقات صورت
گرفته داخلی درباری آیین یارسان از سوی افراد غیریارسانی
و ناآگاه انجام شده است ،نمیتواند به درستی و بدون غرض
دیدگاه مردم یارسان را بازتاب دهد و مطالب مرتبط که از
سوی افراد آگاه نوشته میشود هرگز اجازه انتشار پیدا نکرده اند.
در این مطلب تالش می کنم به صورت گاهشماری و آماری
به موارد نقض حقوق مردم یارسان در طول مدت دوره ریاست
جمهوری حسن روحانی در سالهای  ١٣٩٢تا  ١٤٠٠هجری
شمسی اشاره کنم و در صورت نیاز درباره آنها توضیحات
مناسب را اضافه خواهم کرد .این گزارش می تواند به عنوان
مرجعی برای سایر تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر مردم
یارسان در ایران هم مورد استفاده قرار بگیرد .در این گزارش
از منابع محلی و سایر سازمان های حقوق بشری باالخص
ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران – هرانا -به
کرات و در مواردی هم از شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد
عبدالرحمن برومند استناد شده است و سعی کرده ام آنها را
در یک گزارش واحد گردآوری کنم تا براحتی در دسترس و
استفاده دیگران هم قرار بگیرد.
خرداد ٩٢
هتک حرمت ماموران زندان همدان به آیین یارسان که به
دنبال آن سبیل یک پیرو آیین یاری بنام کیومرث تمتاک به
زور تراشیده میشود .حسن رضوی  یکی از جوانان یارسانی
اهل روستای پل شکسته همدان و به نشانه اعتراض در مقابل
فرمانداری همدان دست به خودسوزی میزند .یک روز بعد
نیکمرد طاهری اهل صحنه کرمانشاه ،در برابر دوربین دست
به خودسوزی اعتراضی زد و هر دو به فاصله چند روز به دلیل
شدت جراحات ناشی از سوختگی جان باختند .مهدی رحمانی
به دلیل انتشار فیلم و خبر خودسوزی    ،بالفاصله بازداشت
میشود .در همین میان صدها تن از پیروان آیین یارسان
بهدلیل بیتوجهی دولت به خواستههای مردم یارسان  ،در مقابل
استانداری کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار
مداوای سریع حسن رضوی ،عذرخواهی رسمی دولت از جامعه
یارسان ،برداشتن تبعیضها و آزادی دیگر بازداشتیها شدند،
که البته هیچ کدام عملی نشد .مراسم چهلم با دخالت نیروهای
امنیتی به تجمع اعتراضی تبدیل میشود و در نتیجه آن آقای
محمد مقبولی سخنران مراسم و از یارسانهای ساکن زنجان از
سوی نیروهای وابسته به وزارت اطالعات بازداشت می شود.
مرداد ٩٢
محمد قنبری از پیروان آیین یاری و اهل روستای قرهداش
تاکستان از توابع قزوین در اعتراض به تبعیض علیه مردم

در بخش گهواره کرمانشاه که در مرکز سپاه پاسداران شهرستان
بیجار خدمت میکرد به دلیل توهین و آزار و اذیت فرماندهان
وقت ،با اسلحه سازمانی اقدام به خودکشی کرد ،او قبل از
آن با خانواده خود تماس گرفته و آنها را در جریان خودکشی
قرار میدهد .در اردیبهشت همان سال سنگ قبر حکمت توسط
ماموران اطالعات نظام مصادره و مانع نصب سنگ قبر بر روی
مزار او شدند.
تیر ٩٣
علی اشرف رحمانی شهروند یارسانی اهل ساوه که در تجمع
مهرماه  ٩٢در مقابل مجلس بازداشت شده بود در حالیکه
برای پیگیری پرونده خود به مجلس مراجعه کرده بود توسط
نیروهای اطالعات بازداشت شد.

یارسان وبی توجهی حکومت به مشکالت آنها ،در تهران
مقابل مجلس شورای اسالمی دست به خودسوزی زد و بر
اثر شدت جراحات در بیمارستان مطهری تهران جان باخت.
مراسم سالگرد او هرساله تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار
میشود تا جایی که قبل از برگزاری مراسم اولین سالگرد او
در مرداد  ،٩٣قبرستان قلعهقرهداش  که محمد در آن به خاک
سپرده شده بود به وسیله ماشین آالت راهسازی بصورت شبانه
تخریب شد و در سومین سالگرد درگذشت او مرداد  ،٩٥جاده
منتهی به محل مراسم توسط عوامل حکومتی و با ریختن خاک
توسط لودر مسدود شد .قبرستان مذکور بارها توسط مردم و
برای پذیرایی از شرکتکنندگان در مراسم ،تسطیح و به دور
آن دیوار کشیده میشود که با دخالت نیروهای دولتی مورد
تخریب قرار می گیرد.

مرداد ٩٣
شش نفر از پیروان آیین یاری توسط نیروهای امنیتی در
شهر همدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند .اسامی
بازداشتشدگان از این قرار است :عیناهلل یاری و فرزندانش
به نامهای پگاه یاری و امیرحسین یاری  ،مجتبی نوروزی،
بحرعلی فرهادی و همسرش سحرناز افروزی .الزم به ذکر است
که امیرحسین یاری موقع دستگیری تنها  ١٤سال سن داشته و
کودک به شمار میآید.

مهر ٩٢
تالش مردم یارسان برای جلب توجه دولت به نتیجه نمیرسد،
عده زیادی از پیروان آیین یاری از شهرهای کرند غرب،
صحنه ،کرمانشاه ،قصرشیرین ،تبریز ،قزوین و زنجان راهی
تهران می شوند .آنها در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
کرده و خواستههای خود را فریاد میزنند .دیری نمی گذرد که
نیروهای امنیتی وارد عمل شده و دهها زن و مرد را دستگیر می
کنند ،ابتدا به آگاهی مرکز تهران و سپس به زندان اوین منتقل
می شوند.بالفاصله جلسه ای با حضور علی الریجانی برگزار
می شود .سیاوش حیاتی ،نماینده مجمع مشورتی فعاالن مدنی
یارسان که در جلسه مالقات با علی الریجانی حضور داشته به
روزآنالین میگوید« :آقای الریجانی قول داد که مطالبات را
پیگیری کند و در نهایت یک نفر از سوی ما و یک نفر هم
از سوی ریس مجلس برای پیگیری مطالبات معرفی شدند».
تا زمان نوشتن این مطلب  هیچ وعده ای عملی نشده است.
همچنین در این مدت  ،صفر فرجی اهل هشتگرد کرج به مدت
سه روز در زندان تهران بزرگ بازداشت شد و توسط  ٤مامور
و با نظارت مسوالن زندان ،به نشانه تحقیر ،سبیلش را به زور
تراشیده و به او توهین میکنند .گفته میشود قبل تر ،او قصد
خودسوزی اعتراضی داشته که با ممانعت اطرافیان منصرف
میشود.
دی ٩٢
هجوم نیروهای نظامی به مردم یارسان در نورآباد لرستان،
طی این اقدام ساکنان یارسانی تحت بازرسی و فشار ماموران
حکومت قرار گرفتند و شرایط سختی را به آنها اعمال کردند.
شهرهای کوهدشت و نورآباد در استان لرستان محل سکونت
شمار زیادی از باورمندان به آیین یاری هستند.
فروردین ٩٣
حکمت صفری سرباز وظیفه یارسانی اهل روستای قلعه زنجیر

شهریور ٩٣
امین عباسی از اعضای مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان،
برای سومین بار به پلیس امنیت کرمانشاه احضار و مورد
بازجویی قرار گرفته و برای ساعاتی بازداشت شد .ماموران
امنیتی اتهام وی را «تبلیغ برای فرقه اهل حق» عنوان کردند.
او قب ًال با انتشار پستی در فیس بوک گفته بود« :نظام حاکم بر
ایران ،مردم یارسان را به مردگی میخوانند اما ما باید نشان
دهیم که زندهایم و تا پای جان خود و بچههایمان از حقوق
قانونی خود دفاع میکنیم و کوتاه نخواهیم آمد و آینده یارسان
را آنگونه که خود میخواهیم خواهیم ساخت نه آنگونه که اینان
میخواهند».
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آبان ٩٣
جهانگیر سلیمی و وحید فرودی ،دو دانشجوی پیرو آیین
یاری ،در مقابل دانشگاه رازی کرمانشاه توسط چند مامور
لباس شخصی و مسلح به سالح کمری ربوده شدند  .آنها هنگام
خروج از دانشگاه ،ابتدا توسط ماموران لباس شخصی متوقف و
بعد از لحظاتی به زور به داخل خودرو هدایت شدند .همچنین
سبحان رحیمی ،از دیگر دانشجویان پیرو آیین یارسان ،از
سوی نیروهای مزبور مورد ضرب و شتم قرار گرفت .این اقدام
نیروهای امنیتی   پس از عید خاونکاری یارسان ها صورت
گرفت.

دی 93
امیر رجبی زندانی پیرو آیین یارسان در زندان مرکزی زاهدان
به دلیل امتناع از دستور مسئوالن زندان مبنی بر تراشیدن
اجباری سبیل خود ،به سلول انفرادی منتقل شد و دست به
اعتصاب غذا زد.

یارسان لبان خود را تا پایان سفر رییس جمهور دوختند و روزه
سکوت گرفتند .این اقدام بی سابقه در اعتراض به محرومیتها
و تضییع حقوق مردم یارسان شکل گرفت .آقایان سیاوش
حیاتی ،امین عباسی و نوشاد طاهری بابت این اقدام از سوی
نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند.

مهر   ٩٤
دو تن از پیروان آیین یاری بازداشت شدند .امین ایهاوند
و مژگان عباسباشی ،در مقابل دانشگاه بوعلی همدان و با
اعمال خشونت از سوی سرنشینان دو دستگاه خودرو و مسلح
به سالح کمری ،دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
وبالگ «صوفی جم خانه» متعلق به این زوج ،توقیف و مسدود
شد .این وبالگ حاوی مطالبی در مورد آیین یارسان بود.
همزمان خانواده برخی از فعاالن یارسانی خارج از کشور تحت
بازجویی قرار گرفتند .پدر نگارنده این مطلب بارها توسط
اداره اطالعات شهر بیجار احضار و تحت بازجویی قرار گرفته
است .الاقل در روستای زادگاهم و در میان آشنایان چندین نفر
را میشناسم که به بهانه های مختلف بازجویی و تحت فشار
نیروهای سازمان اطالعات قرار گرفتهاند که متاسفانه اجازه
انتشار اسامی آنها را ندارم.

مرداد ٩٥
سیاوش کلیایی ،فعال یارسانی اهل تاکستان قزوین بعد از
برگزاری سومین سالگرد یادبود محمد قنبری در روستای
قرهداش تاکستان قزوین از سوی پلیس امنیت قزوین احضار و
بازداشت شد .اتهام  او «اخالل در نظم عمومی» اعالم شده بود.
همچنین در تیرماه  ٩٥جمعی از وکالی دادگستری به مناسبت
سالگرد بمباران شیمیایی روستای زرده داالهو کرمانشاه،
نامهای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشتند و با بیان
مشکالت قربانیان ،خواستار رسیدگی به وضعیت آنها شدند.
مردم روستای زرده پیرو آیین یاری هستند .این روستا در ٣١
تیر سال  ٦٧و چهار روز پس از پذیرش قطعنامه  ٥٩٨و اعالم
پایان جنگ ،مورد هدف بمبهای شیمیایی صدام قرار گرفت
که در نتیجه آن  ٣٧٥نفر کشته و بالغ بر  ١٢٠٠نفر مصدوم
شدند که خیلی از آنها تا به امروز مورد حمایت و مداوا قرار
نگرفتهاند.
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اسفند ٩٤
حمله به یک جم خانه در شاه آباد کرمانشاه  روز هشتم اسفند،
چند صد نفر که خود را “شیعیان پیرو والیت” میخواندند ،به
تنها جم خانه باقی مانده پیروان آیین یاری در شهرستان اسالم
آباد (شاه آباد) در استان کرمانشاه حمله ور شده و با سنگ و
چوب شیشههای آنجا را شکسته و به ساختمان و تاسیسات
آنجا آسیبهایی  وارد کردند و شمار زیادی از شهروندان
یارسانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند .این افراد از حمایت
نیروهای امنیتی و ماموران پلیس حاضر در محل برخوردار
بوده و شعار می دادند« :این فرقه ضاله نابود باید گردد ».آنها
با گذاشتن سیبل های مصنوعی و بدشکل در مقادل دیدگان
نیروهای حکومتی   ،شهروندان یارسانی ساکن اسالم آباد را
مورد تحقیر و تمسخر قرار دادند . .پس از آن مجمع فعاالن
مدنی یارسان خواستار برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل
استانداری کرمانشاه شد که فرمانداری کرمانشاه با آن مخالفت
کرد و مجوز صادر نشد .شهر اسالمآباد سابقا  دارای چندین
جمخانه (محل عبادات مردم یارسان) بود که با استقرار نظام
جمهوری اسالمی یکی پس از دیگری بسته شد و شمار زیادی
از پیروان آیین یاری بهناچار از دیار خود کوچ کردند .عوامل
وابسته به حکومت و شیعه های تندرو ،مردم یارسان را نجس
و کافر میخواندند.
تیر ٩٥
همزمان با سفر حسن روحانی به کرمانشاه ،سه تن از فعاالن

اردیبهشت ٩٦
طیف گسترده ای از داوطلبان معتقد به آیین یارسان در  
شورای شهر و روستا از سوی هیاتهای نظارت بر انتخابات رد
صالحیت شدند .به صورتی که تنها در شهر هشتگرد حدود ٩٣
درصد از نامزدهای یارسانی از فیلتر هیات نظارت بر انتخابات
عبور نکردند .الزم به یادآوری است که صالحیت نامزدهای
شورای شهر برخالف انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان
بررسی نمیشود بلکه هیاتی متشکل از  نیروهای تحت نظارت
دولت از جمله ثبت احوال ،دادگستری ،نیروی انتظامی و
وزارت اطالعات درباره نامزدها تصمیم می گیرند .در اسالم
آباد غرب برخی نامزدهای یارسان از جمله یکی از فعاالن
یارسانی بنام فرزاد الماسی و نزدیک به مجمع مشورتی فعاالن
مدنی یارسان بدلیل فعالیتهای مدنی و اعتراض به تضییع
حقوق مردم یارسان رد صالحیت شد.
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اسفند ٩٦
بی خبری کامل خانواده پیمان پدرود از سرنوشت او .پیمان از
فعاالن حقوق یارسان است که دی  ٩٦توسط نیروهای امنیتی
در مهرشهر کرج بازداشت شده بود و خانواده او هیچ اطالعی از
سرنوشت او نداشتند .آقای پدرود پیش از این نیز طی سالهای
گذشته چند بار در رابطه با فعالیت و دفاع از شهروندان پیرو
آیین یاری بازداشت شده بود.

خرداد ٩٨
قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران.
میترا استاد از باورمندان آیین یارسان  در کرمانشاه بود که
توسط وزیر سابق دولت به قتل رسید .نجفی در بازجوییها
گفته بود که میترا مسلمان شده بود و قبل از عقد با میترا از
مسلمان بودن او اطمینان داشته است اما او در ادامه میگوید که
«از نظر من مهدورالدم بودن وی[میترا] ثابت شده بود .عباس
طهماسبی زاده در یک توییت جنجالی نوشته بود « :شنیده ام
میترا استاد ،یارسانی است و اگر چنین ادعایی صحت داشته
باشد طبق فتوای برخی از مراجع ،پیروان این آیین مسلمان
محسوب نمیشود و با فرض صحت آن ادعا و این که یکی از
شرایط قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین است لذا احتمال
قصاص نجفی منتفی و به دیه و تعزیر محکوم میشود» .نتیجتا
هم همینطور شد و محمدعلی نجفی قصاص نشد  .
دی ٩٨
سیاوش حیاتی سخنگوی مجمح مشورتی فعاالن مدنی یارسان
توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به مکان
نامعلومی منتقل میشود .او پیشتر به دلیل فعالیت در مجمع
فعاالن مدنی یارسان و اعتقادات آیینی از ادامه تحصیل و ارائه
پایان نامه در دانشگاه رازی کرمانشاه محروم شده بود .آقای
حیاتی با سهمیه استعدادهای درخشان وارد مقطع کارشناسی
ارشد در رشته علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه شد و
حائز شرایط تحصیل در مقطع دکترا بدون آزمون ورودی
بود .سیاوش حیاتی پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا در
خصوص وضعیت محرومیتش از تحصیل گفته بود« :اوایل
اردیبهشتماه دروس نظری باز شده بود و پروپوزال و پایان
نامهام نیز تصویب شده بود .در جریان ثبت نام جهت دفاع
از پایاننامه به من گفته شد باید یک مقاله نیز از پایان نامه
استخراج و ارائه دهم .زمانی که پیگیر شدم مسولین گفتند بر
اساس یک نامه محرمانه بر روی پرونده به علت اینکه در زمان
ثبت نام دین خود را «یارسان» قید کردهام بر اساس مصوبه
شورای انقالب فرهنگی و جزو ادیان رسمی کشور نبودن آیین
یارسان ،از تحصیل محروم و حق تحصیالت تکمیلی را ندارم».
الزم به ذکر است سیاوش حیاتی که سابقا آموزگار آموزش و
پرورش نیز بوده است به دلیل اعتقاد به آیین یارسان در سال
 ۶۱و در جریان اخراج اقلیت های مذهبی از ادارات ،موسوم
به انقالب فرهنگی (پاکسازی) اخراج شده است .در این مدت
چند تن دیگر ازفعاالن و  باورمندان به  آیین یاری بهنامهای
بابک دبیریان (کرمانشاه) ،خلیل اسدی بوژانی (کرمانشاه)،
فرشتی چراغی (سرپل ذهاب)  ،مژگان کاوسی ( کالردشت)
و پیام بیدرود( زنجان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بابک دبیریان در مدت بازداشت خود از سوی نیروهای سازمان
اطالعات سپاه پاسداران مورد شکنجه قرار گرفت و به همین
دلیل به شدت دچار کاهش وزن شد.

خرداد ٩٩
مسعود مهدوی   ،امام جمعه شهر الوند قزوین پیروان آیین
یارسان را نجس خواند و علی قدمی در واکنش به این سخنان
توهینآمیز به تحمل  ٤٠ضربه شالق تعزیری محکوم شد  .امام
جمعه همچنین   به انتخاب اعضای شورا از میان یارسانها
اعتراض کرده و خواهان اخراج علی قدمی به دلیل توهین به
خود شد.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،اردیبهشت 1400
شماره 120

57

دی ٩٩
مسئوالن زندان ساوه سبیل یکی از زندانیان پیرو آیین یاری
بنام جواد احمدی را به زور تراشیدند و این عمل به قصد تحقیر
و اهانت به مردم یارسان صورت گرفته بود .این شکل از
تحقیرهای ظاهری ،روشی برای شکنجه پیروان آیین یاری است
به صورتی که مسوالن و ماموران دولتی تا کنون بارها اقدام به
این عمل توهینآمیز کردهاند .پس از این اتفاق تلخ ،اعتراضات
مردم یارسان گسترده شد و هزاران نفر در کمپینهای مجازی و
جمعآوری امضای حضوری و الکترونیکی شرکت کردند .طبق
معمول و به رسم گذشته و وعدههیای از سوی مقامات دولتی
داده شد که هرگز به مرحله اجرا نرسید.
***
آنچه که شرح داده شد تنها بخشی از ستمهایی است که علیه
مردم یارسان و تنها در طول مدت ریاست جمهوری حسن
روحانی اعمال شده است .موارد اشاره شده در رسانهها و منابع
محلی بازتاب داده شده است و البته موارد بسیار زیاد دیگری
از ظلم و تبعیض وجود دارد که متاسفانه افراد ستمدیده ،بنا به
دالیلی حاضر به انتشار و خبررسانی نیستند .تهدید خانوادهها
و ترس از بدتر شدن وضعیت ،به این سکوت دامن میزند.
قوانین ایران بر اساس شریعت اسالم و تشیع تصویب شده است
و هیچ گونه حقی برای پیروان اقلیتهای دینی مثل یارسان  
مالحظه نشده است .به عنوان مثال مـاده  ۲قانـو ِن گزینش
مصوب سال  ،٧٤اعتقـاد به دین اسـالم یا یکی از ادیان مصرح
در قانون اساسی را شرط الزم برای استخدام در همه ادارات
برشمرده است و مشخصا با این سد بزرگ ،راهیابی جوانان
یاری به ادارات تقریبا غیرممکن است مگر آنکه منکر آیین
خود شوند و به مذهب شیعه روی آورند .نگارنده این مطلب و
برخی از اعضای خانواده از سد گزینش تربیت معلم و استخدام
در بیمارستان عبور نکردیم و این در حالی بود کهشهروندان
اهل تشیع و برخی افراد یارسانی با انکار آیین خود و تغییر
به شیعه گری ،موفق به ورور به اماکن دولتی و ادارات شدند.
قطعا تا زمانی که همه ساکنان ایران از شرایط یکسان برای
کار و زندگی برخوردار نباشند مبارزه رهاییبخش اقلیتهای
ستم دیده ادامه خواهد داشت و الزم است بقیه مردم صدای این
دادخواهی را بشنوند و در مقابل ظلم و تبعیض سکوت نکنند.

این بار وزارت اطالعات با پوپولیسمی آشکار آغاز شد.
وزیرش نماینده سابق رهبری نظام در ارتش ،چهار دوره
نماینده مجلس شورای اسالمی و به گفته خودش اهل کارهای
فرهنگی بود .خودش میگوید که حسن روحانی به او گفته
که با وجود اطالع از سوابقش ،چون او نیرویی است که مورد
قبول رهبری نظام و مورد اعتماد رئیس جمهور منتخب خرداد
 ،1392حسن روحانی است ،او را انتخاب کرده است.
حسن روحانی در جلسهای که خبر وزیر اطالعات شدن را به
محمود علوی داده به او گفته که از خدا بخواه کمکت میکند.
علوی پاسخ داده که من با چه آوردهای وزیر اطالعات بشوم؟
بعد حسن روحانی به علوی گفته است که تو پسر فاطمه زهرا
هستی(محمود علوی سید است) .از مادرت زهرا کمک بخواهی
آیا فرزندشان را تنها میگذارند؟ بعد علوی که با شنیدن این
حرف لرزه بر بدنش افتاده و بغض گلویش را گرفته و اشک
در چشمانش جمع شده ،به حسن روحانی گفته که حال که اسم
مادرم فاطمه زهرا را آوردی چشم)1(.
و به این صورت سید محمود علوی معتمد رهبری نظام و حسن
روحانی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران میشود .بی هیچ
سابقه اطالعاتی و صرفا با اتکا بر سید بودنش.
وزارت اطالعات از زمان تشکیلش تا امروز ،یکی از اصلیترین
نهادهای سرکوب در جمهوری اسالمی است .این وزارتخانه در
مرداد  1363و پس از پنج سال تکثر نهادهای امنیتی در نظام
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تازه مستقر تاسیس شد .انقالبیون سال  57از ساواک خاطره
خوشی نداشتند .پس از انقالب اما به این جمع بندی رسیدند
که نظام تازه نهاد امنیتی میخواهد .بنابراین هر نهاد انقالبی
به دنبال کار امنیتی خود رفت .از اطالعات نخستوزیری تا
کمیتههای انقالب یا واحدهای اطالعاتی برخی نهادهای انقالبی
و قضایی ،همه در حال کار اطالعاتی بودند )2(.پس قرار شد
که همه اینها در یک نهاد مشخص ذیل دولت مجتمع شوند تا
به مانند دولت و رئیس جمهورش ،دستکم در برابر نمایندگان
مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشد .همچنین وزیرش را هم
رئیس جمهور معین کند تا کسی که در این ساختار حقوقی
رای میآورد ،نظر او و همان رای هم در دستگاه اطالعاتی
و امنیتی مملکت حاکم باشد .اما آنچه روی داد ،اعمال نفوذ
بنیانگذار نظام و بعد رهبر فعلی نظام بر وزیران اطالعات ،در
نصب و عملکرد ایشان بود .به قول مرحوم آیتاهلل منتظری در
سخنرانی معروف سیزده رجباش ،وزیر بدل به ماشین امضا
شد و وزارت اطالعاتی که دستکم در سه دههی اخیر فجایعی
چون قتلهای سیاسی دهه هفتاد را آفریده ،سر خود و با بدنهاش
به نقض حقوق بشرش ادامه داد .گرچه هرچه باشد ،مسئولیت
مستقیم آنچه توسط وزارت اطالعات انجام میشود بر عهده
وزیر آن و رئیس وزیر یعنی رئیس جمهوری است که زمام
دار امور است.
اما وزارتخانهای که وزیرش به صرف سید بودن انتخاب شده،

در همان سال اول کارنامهای فاجعه بار از خود برجای گذاشت.
گرچه در جریان تبلیغات انتخاباتی دوره بعد در سال ،1396
روحانی که وزارت اطالعاتش کارنامهاش پر از نقض حقوق
بشر داشت به انتقاد از رقبا پرداخت که آنها سالهاست اعدام
و زندان بلدند!( )3حسن روحانی البته حدیث نفس میگفت.
از بازرسی منزل مخالفین و منتقدین تا بازداشت آنها ،فشار
بر اقلیتهای دینی چون بهائیان و اهل سنت ،برخورد با
فعالین مدنی قومیتی تا حمله به زندانیان بند  350زندان اوین
در فروردین  1393به همراه گارد زندان و نیروهای امنیتی
دیگر( )4و بازداشت و برخورد با منتقدین و روزنامهنگارانی
چون صبا آذرپیک( ،)5تنها بخشهایی از کارنامه وزارت
اطالعات ،تنها در سال اول دولت حسن روحانی در دوره اول
ریاست جمهوری اوست .همویی که بعد آمد و خود طلبکار شد
که دیگران فقط اعدام و زندان بلدند و او قرار است با کلیدش
دربها را باز کند.
سال دوم دولت روحانی هم این روند توسط وزارت اطالعات
ادامه پیدا کرد .بکتاش آبتین ،شاعر و عضو هیات دبیران
کانون نویسندگان ایران باید برای شعرهایش توسط وزارت
اطالعات بازجویی میشد )6(.همچنان فعالین قومیتی ،مذهبی،
مدنی و سیاسی توسط وزارت اطالعات مورد آزار و بازداشت
و بازجویی و  ...قرار میگرفتند .حال میخواهند نوکیشان
مسیحی باشند یا بهائیان یا اهل سنت .زندانیان حتی برای کینه
توزی وزارت فخیمه اطالعات از پدران فعالشان هم مجازات
میشدند .زانیار مرادی در مرداد  1394نوشته بود که« :هیچ
وقت فکر نمیکردم دوران جوانیام را به خاطر انتقام گیری و
کینهتوزی وزارت اطالعات از پدرم در زندان سپری کنم)7(».
او و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در شهریور 1397
اعدام شدند .در دولت تدبیر و امید و کلید و با کینهتوزی
وزارت اطالعات دولت حسن روحانی که در سال  ،97پنج
سال از عمرش میگذشت.
این روند در سال سوم و چهارم دولت اول روحانی هم ادامه
پیدا کرد .از وکالی دادگستری چون جاوید هوتن کیان( )8تا
فعالین سیاسی و مدنی حوزه های مختلف مورد بازداشت و آزار
و اذیت وزارت اطالعات دولت روحانی قرار گرفتند .اما فاجعه
سال سوم دولت حسن روحانی ،اعدام پر شمار زندانیان اهل
سنت محبوس در زندان رجایی شهر بود که پس از اعدامشان
وزارت اطالعات از خانوادهها خواسته بود که به پزشکی
قانونی کهریزک مراجعه کنند .برای اولین بار پس از کشتار
تابستان  ،1367جمهوری اسالمی و دستگاه وزارت اطالعات
و امنیتیهایشان در سحرگاه دوازدهم مرداد  ،1395بیش از
بیست زندانی اهل سنت در این زندان را در یک زمان به چوبه
دار سپردند و اعدام کردند)9( .
وقتی هم که دولت روحانی به سال چهارمش رسید ،حجم
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برخوردهای وزارت اطالعات از سالهای پیشین فزونی
گرفت .دولتی که قرار بود خاطره سرکوبهای جنبش سبز
را در ذهنها التیام ببخشد ،خود و وزارت اطالعاتش به
سرکوبگری تمام عیار بدل شد .سرکوبگری که البته رئیس
در جریان مبارزات انتخاباتی دور دومش به طعنه به رقبایش
میگفت که  38سال است اعدام و زندان بلدند و «ملت حصر
نمیخواهد ».هشت سال دولت روحانی در حال اتمام است.
حصر پا برجاست .و ایران دومین کشور اعدام کننده در جهان
و وزارت اطالعات دولت حسن روحانی یکی از اصلیترین
دستگاههای پروندهسازی و سرکوب.
چهار سال دوم روحانی هم که مصادف با رویدادهای بزرگ دی
 96و آبان  98شد .و وزارت اطالعات در کنار سپاه پاسداران
و نیروی انتظامی و بقیه نهادهای عامل سرکوب ،در صف بندی
خودش همان وزارت اطالعاتی شد که از زمان تاسیساش
اعدام و زندان بلد بود .گرچه در خصوص بازداشت شدگان آبان
 98هم در پس تخفیف آنها بود و به مجلس نشینان جمهوری
اسالمی گفته بود که «اغلب دستگیرشدهها بیکار و یا دارای
مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند)10(».
به طور کلی وزارت اطالعات دولت حسن روحانی در طول
این هشت سال در حوزههای بسیاری ناقض حقوق شهروندان
ایرانی بوده است)11(.
در حوزه آزادی بیان ،با روزنامهنگاران و اهل قلم و رسانه
برخورد کرد و اما نمونه بارزش ،پروندهسازی برای سه عضو
کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان مهابادی ،بکتاش آبتین و
کیوان باژن بود .وزارت اطالعات از این سه نویسنده و شاعر
شکایت کرد و آنها را به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت
ملی متهم کرد.
در حوزه اصناف ،در تابستان « 1393اقدام به دستگیری و
تهدید گسترده تعدادی از فعاالن مدنی و سیاسی و اعمال فشار
شدید بر آنها با هدف اعتراف گیری کرد )11(».همچنین در
تمام طول این سالها شاکی و پرونده ساز اصلی برای نرگس
محمدی ،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ،وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی بوده است که تا پای فشار و
تحدیدات ،با توجه به بیماریهای او در زندان که میتوانست
منجر به کشته شدن او در زندان شود پیش رفت)12(.
وکالی بسیاری نیز توسط وزارت اطالعات بازداشت و روانه
زندان شده و با احکام طویلالمدت روبرو شدند که نمونه
آن حکم بیش از سه دهه زندان نسرین ستوده است .پرونده
وکالی دادگستری انحصاری در اختیار وزارت اطالعات است
و این وزارت در دولت حقوقدانی به نام حسن روحانی ،وظیفه
خودش را برخورد با حقوق دانان مستقل ایران دانسته است.
نمونهاش هم بازداشت حقوقدانان بسیاری مثل علی ساکنی و
پیام درافشان که در تیر و خرداد  1399بازداشت شدند)11(.

وزارت اطالعات همیشه ید طوالیی در برخورد با فعالین مدنی
و قومیتی ایرانی داشته است .دولت روحانی هم از این کار
فروگذار نکرد .با وجود اینکه دولت روحانی در ابتدای کار
علی یونسی ،فرد امنیتی قدیمی را به عنوان دستیار ویژه خود
در امور اقوام و اقلیتهای دینی گذاشت ،اما طولی نکشید که
آن ژست تالش برای نزدیکی به اقوام و ادیان و مذاهب مختلف
در ایران جایش را به همان رویه برخورد و سرکوب پیشین داد.
فعالین مدنی اقوام ایرانی بازداشت شدند و باورمندان به اقلیت
های دینی و مذهبی ،از بهائی تا نوکیشان مسیحی و دراویش
گنابادی و اهل سنت مورد تهدید و آزار قرار گرفتند .همچنین
در فروردین  1398از سفر یکی ار مدرسان دینی کردستان
به زاهدان و شرکت در مراسم فارغالتحصیلی طالب علوم
دینی زهدان جلوگیری شد و کشیشها و نوکیشان مسیحی
در اقصی نقاط کشور بازداشت شدند .وضعیت بهائیان ایران و
سرکوبشان هم که بخشی از فعالیتهای تعطیلناپذیر وزارت
اطالعات از ابتدا بوده و هست.
وزارت اطالعات در حوزه نقض حقوق شهروندان برای اعتراض
و آزادیهای اجتماعی ،فجایع سرکوب در دی  96و آبان 98
را آفرید و همچنین و چونان که گفته شد ،پیشگام در اعدام
فعاالن سیاسی ،قومیتی و مذهبی شد .از ُکردهایی چون زانیار
و لقمان و رامین تا جوانان اهل سنتی که در زندان رجائی شهر
اعدام شدند.
در حوزه زنان ،هم همچنان وزارت اطالعات یکی از اصلیترین
عوامل و عناصر سرکوب بود .نمونهاش هم بازداشت اسرین
درکاله فعال حقوق زنان در مرداد  .1398پیش از آن هم مریم
محمدی و نرگس خرمی از دیگر فعاالن زنان بازداشت شده
بودند.
در دوران روحانی وضعیت زندانیان در زندان هم فاجعهبارتر
شد .وزارت اطالعات در حمله به زندانیان سیاسی در 28
فروردین  1393همکاری تام کرد که به ضرب و شتم و بر
هم ریختن زندگی و غارت اموال زندانیان سیاسی در بند 350
انجامید .همچنین زندانیان بسیاری در بند  209زندان اوین که
بند ویژه وزارت اطالعات است ،روزها و ماهها انفرادی کشیده
و میکشند و هنوز پس از بیش از یک سال در بند ویژه وزارت
اطالعات در اوین محبوساند .علی یونسی و امیرحسین مرادی
نمونههای بارزش)13(.
کارگران و زحمتکشان هم دسته دیگری از قربانیان وزارت
اطالعات دولت حسن روحانی بودند .اسماعیل بخشی و سپیده
قلیان در  27آبان  1397توسط ماموران اداره اطالعات
خوزستان ضرب و شتم شدند و بازداشت .زمانی که سپیده در
بازداشت بود ،خانوادهاش پس از مالقات شکنجه او را تائید
کردند .به گفته یکی از نزدیکان او در بازداشتگاه اطالعات
«با کابل به کف پا و دستهایش میزنند و باتوم در کمرش

میکوبیدند؛ چشم بند زده او را لگد میزدند و به در و دیوار
میکوبندش .بازجوها به او میگویند آن قدر علیه تو شایعه
خواهیم ساخت و ماجرا درست میکنیم که به دست بستگان یا
کارگران به قتل برسی)11( ».
آنچه در فوق آمد تنها بخش بسیار کوچکی از هزاران اتفاق و
فاجعه و نقض حقوق بشری است که توسط وزارت اطالعات
دولت حسن روحانی در هشت سال این دولت انجام شده است.
وزارتی که به جای انجام وظیفه ذاتیاش ،دست به آدمربایی از
خارج از کشور میزند و مخالفین سیاسی به مانند روحاهلل زم
را از خارج از کشور ربوده و به ایران میآورد و اعدام میکند.
وزارت اطالعاتی که وزیرش در زمان آغاز کار کوچکترین
سابقه امنیتی نداشت و رئیس جمهور و کابینه تماما امنیتیاش
مدعی بودند که دیگران  38سال زندان و اعدام کردهاند .در
حالی که حسن روحانی و وزارت اطالعاتش در این هشت
سال خود به پیشگامان زندان و اعدام در تاریخ شکنجه و
نقض حقوق بشر در ایران بدل شدند .در واقع محمود علوی و
رئیسش حسن روحانی و وزارت اطالعات در این هشت ساله
را میتوان یکی از فاجعهآفرینان در حوزه حقوق بشر ،حتی در
تاریخ پر از نقض حقوق انسانی جمهوری اسالمی نامید .دولتی
که قرار بود منشور حقوق شهروندی بیاورد ،خود به ناقض تمام
عیار حقوق شهروندی بدل شد .انگار درست است که میگویند:
نیش عقرب نه از ره کین است ،اقتضای طبیعتش این است.
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