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دیده بان

کاریكاتور ماه

کاری از علی شافعی

مجید توکلی، فعال دانشجویی سرشناس محبوس در زندان رجایی شـهر 
کرج، در آخرین روز مهرماه، پس از چهار سال به مرخصی آمد.

350حمید قاسمی شال زندانی سیاسی محبـوس در بـند  زندان اوین، بـا 
تقلیل حكم اعدام به پنج سـال حبـس و پایان محـكومیت خود، از زندان 

اوین آزاد شد.
13حدود  نفر از اساتید بازنشسته ی دانشگاه عالمه طباطبایی، به دانشگاه 

بازگشته و در مقطع دکتری مشغول به تدریس شدند.
محــمود واعظی، وزیر ارتبــاطات و فناوری اعالم کرد که شبــكه های 
اجتماعی فیسبوك و توئیتر در ایران، همچنان بسـته خواهند بـود و قـرار 

نیست رفع فیلتر شوند.
جمعی از شهروندان اراکی در اعتراض به آلودگی هوا در این شـهر در بـاغ 
ملی اراك، بـه رغم حـضور گســترده ی ماموران نیروی انتظامی، تجمع 

اعتراضی برگزار کردند.
نهادهای امنیتی از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در مسـاجد خانگی 

ممانعت به عمل آوردند.
دریاچه ی هامون، سومین دریاچه ی بـزرگ ایران پس از  دریاچه ی خزر 

و ارومیه، خشك شد.
شكارچیان اسپانیایی قانوناً وارد جنگل های منطقه ی رستم کال از توابـع 
بهشهر(استان مازندران) شدند و به شكار گراز(خوك وحشی) پرداختند. بنا 
بر اعالم رسمی منابع خبری دولتی، این شكارچیان برای شـكار گرازهای 
نر و مسن، جهت ثبـت رکورد طول دندان، هر چند سـال یكبـار در فصل 

پاییز به ایران سفر می کنند.
احمد دانشپور مقدم، زندانی سیاسی، که از بیماری “کولیت اولسروز روده” 
رنج می برد، به دلیل عدم رسیدگی پزشكی مسئولین بهداری زندان اوین 

و عدم موافقــت دادســتان تهران جهت اعزام وی بــه بیمارســتان، در    
آستانه ی سرطان دستگاه گوارش و مرگ قرار گرفته است.

انفجار مین در روسـتایی نشكاشـی از توابـع مریوان بـاعث زخمی شـدن 
شدید 7 کودك شد.

ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده توسط مجلس شـورای اسـالمی قـانونی 
شد.

با درخواست قصاص دختر جوانی که توسط پسری با اسید مورد حمله قرار 
گرفته، یك چشمش کور شده و نیمی از صورتش هم از بـین رفته اسـت، 
71هیات قضات شعبـه ی  دادگاه کیفری تهران، در حـكمی بـه قـصاص 

چشم و گوش متهم(بریدن گوش و کور کردن چشم وی) رای دادند.
14جوانی که متهم بود 4 سـال پیش در سـن نوجوانی ( سـالگی) مرتكب 

18قتل عمد شده، پس از آنكه به سن  سالگی رسید، اعدام شد.
یك زندانی بـه نام علیرضا که در زندان بـجنورد اعدام شـده و پس از یك 
روز در سردخانه زنده شده بود؛ مجدداً حـكم اعدام در موردش اجرا خواهد 
شد. دو مرجع تقلید سرشناس مسلمانان در ایران، در پاسـخ بـه اسـتفتای 
مقلدانشان با اعدام مجدد یك محكوم در چنین شرایطی، مخالفت کردند.
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مجید توکلی، پس از چهار سال به مرخصی آمد.
ظریف در گفتگو با دیلی بیست گفت : 

مجید توکلی، دانشجوی زندانی را نمی شناسد.

یك زندانی به نام علیرضا که در زندان بجنورد اعدام و پس از یك روز

در سردخانه زنده شده بود، مجدداً اعدام خواهد شد.

آیت ا... صافی گلپایگانی و بیات زنجانی، با اعدام دوباره مخالفت کردند.

مجلس شورای اسالمی،

ازدواج پدرخوانده با

دخترخوانده را قانونی کرد!

عكس از کانون دفاع از حقوق کودکان

معضل ماه: شلوار جین، می پوشیم یا نمی پوشیم؟

وزیر ارتباطات: فیس بوك و

توئیتر، رفع فیلتر نمی شوند.

انفجار مین در کردستان،

باعث زخمی شدن

7 کودك شد.

افزایش شیوع وبا در کشور 

خوب: آزادی حمید قاسمی شال از زندان اوین

بد: تصمیم بر اعدام مجدد یك محكوم

زشت: ازدواج با پدرخوانده ها

مرگ غم انگیر هامون،

سومین دریاچه ی ایران
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     طی روزهای اخیر در میان اخبار و تحلیل های سیاسی، یك خبـر 

بیش از پیش اذهان عمومی داخل و خارج از کشور را به خود مشـغول 

کرده است. “زنده شدن فرد محـكوم بـه اعدام بـه فاصله ی یك روز 

پس از اجرای حكم”، خبری بود که تیتر بسیاری از روزنامه ها شد.

     این بار پس از گذشـت دهه ها از اجرای احـكام اعدام در کشـور، 

برای نخستین بار اتفاق بدین گونه اذهان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

بسیاری آنرا فرصت دوباره ی خداوند بـرای زندگی بـه فرد محـكوم 

تلقی می کنند و برخی دیگر آن را اهمال قاضی ناظر بر اجرای حـكم 

در عدم  رعایت کامل تشـریفات مراســم اعدام می دانند. این اتفاق 

طی روزهای اخیر در روزنامه ها و در میان افراد بسـیاری از جمله هم 

350بـندیان من در بـند  زندان اوین نیز، بـه موضوعی جدی تبـدیل 

شـده اسـت. آن دسـته از افرادی که معتقــدند این رخداد تنها در اثر 

اهمال قـاضی ناظر صورت پذیرفته و بـر اجرای مجدد حــكم اعدام 

تاکید دارند، با خالء قانونی در این زمینه مواجه هستند؛ به صورتی که 

قانون در هیچ کجا بـه صراحـت در مورد اجرای مجدد حـكم موضع 

گیری نداشته است و در چنین مواردی باید تفسـیر رای بـه نفع متهم 

صورت پذیرد که در این موارد می تواند عدم اجرای مجدد حـــــكم 

باشد.

     در ادامه بـاید افزود در صورتی که قبـول کنیم از سـوی مجریان 

حكم در این مورد اهمال صورت پذیرفته است، در اینجا فرد محـكوم 

نیز در مقام مدعی قرار می گیرد؛ چرا که ایشان تنها بـه یكبـار حـكم 

اعدام محكوم شده بود و گواهی نماینده ی پزشكی قانونی حـاضر در 

محل موید این امر است که محـكوم پس از اجرا و تحـمل درد و رنج 

اعدام با طناب در باالی چوبه ی دار، از نظر علم پزشكی فاقد هرگونه 

عالئم حـیاتی بـوده اســت که مرگ وی را تایید می کند، اما اجرای 

دوباره ی حـكم اعدام یعنی تحـمیل مجدد همان رنج ها بـه صورت 

مضاعف به فردی که قانوناً در دادگاه تنها به تحمل یكبارِ آن محكوم 

شده و در نتیجه، اهمال قاضی ناظر بر نحوه ی اجرای حـكم، موجب 

ایجاد حق برای متهم نیز می شود و ضروری اسـت در صورت اصرار 

بـر اجرای مجدد حـكم اعدام، پیش از آن تكلیف این حـق از سـوی 

دادگاه صالحه روشن شود. 

     اما اگر به مانند بسـیاری دیگر، از زاویه ای بـه موضوع نگاه کنیم 

که تمام این رخدادها را نشــانه ای از لطف، بخشــش و رحــمانیت 

خداوند متعال بدانیم، جریان بـه گونه ای دیگر رقـم خواهد خورد. در 

شـــــرایطی که هر روز در 

رســـانه ها و روزنامه های 

کشـور از رحـمت و مغفرت 

خداونـد و معجـزات الهــی 

صحبت می شود، چرا نبـاید 

این واقعه را فرصتی دوباره از سوی آفریدگار بـه یكی از بـندگان خود 

قــلمداد کنیم؟ و چرا نبــاید تمامی مســائل رخ داده، از روند اجرای 

تشریفات حكم اعدام (که طی بیش از سی سال اجرای حكم اعدام در 

کشور بی سابقـه بـوده اسـت) تا توجه اتفاقـی متصدی سـردخانه ی 

محـل نگهداری جسـد فرد معدوم بـه بـخار جمع شـده بـر پوشـش 

پالستیكی جنازه را، نشانه ای از مغفرت الهی قلمداد کنیم؟

     در مورد آن دسته از افرادی که رعایت کامل عدالت و قوانین را در 

اجرای مجدد حكم اعدام می دانند، با کمی تامل آنها نیز به این نتیجه 

خواهند رسید که در واقع عدالت مدنظر آنها در این مورد رعایت شـده 

و قـوانین بـه اجرا درآمده اســت چرا که اوالً اگر از منظر تاثیر اجرای 

علنی احـكام در افكار عمومی نگاه کنیم، واقـعیت امر این اسـت که 

حـاضران در صحـنه، شـاهد اجرای کامل مراسـم اعدام و جان دادن 

محكوم بر باالی چوبه ی دار بـودند و بـدین نحـو از حـتمیت اجرای 

حكم و جدیت دستگاه قضا در مجازات محـكومین اطمینان حـاصل 

کرده اند و ثانیاً اگر از منظر ستاندن جان محكوم که قـصد قـانونگذار 

در حـكم اعدام اسـت نگاه کنیم، محـكوم بــنا بــه تایید نماینده ی 

پزشكی قـانونی یك بـار بـه صورت کامل جان خود را از دسـت داده 

است.

     در پایان این نكته را باید مدنظر داشت که، پس از سال ها اجرای 

مجازات های سـنگین مانند اعدام که متاســفانه نه تنها کمكی بــه 

کاهش جرائم نكرده بـلكه منجر بـه خنثی تر شـدن جرائم نیز شـده 

است، اکنون بهترین زمان برای آزموندن روش های جایگزین اعدام 

است، اگر خداوند بنده ی محكوم به اعدام خود را بخشـیده اسـت، ما 

نیز می توانیم با بهره گیری از رافت و رحمانیت وی عفو و بخشودگی 

را پیشه کنیم. باشد که این بار دستاوردی بزرگتر از گذشـته را شـاهد 

باشیم.

350*فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند  زندان اوین

جدال مغفرت خداوند و اهمال قاضی

*مهدی خدایی

1392شمارهی   آبان 30
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سیمای ملی و جهانی معلم

به مناسبت روز جهانی معلم

*حمید رحمانی

    وقتی صحبت از معلم می شود، شرایط معلمین در کشور و 

مشكالت آنها و سیر تغییر و تحوالت و فراز و نشیب های آموزش و 

یادگیری و امكانات و همچنین نگاه های مختلف در زمانها و 

دولتهای گوناگون به این گروه گسیل می شود؛ اما در آستانه ی روز 

جهانی معلم نگاهمان ناخواسته به سوی معلمین در نقاط مختلف 

جهان و شرایط تفاوت آنها و جایگاه اجتماعیِ تاثیر گذارترین قشر 

اجتماع نیز می چرخد و ذهنمان خود به خود به بررسی و مقایسه ی 

جهانی این صنف نیز روی می آورد.

    از این رو شرایط و وضعیت معلمان را در دو عرصه می توان 

بررسی کرد:

الف) وضعیت فعلی معلمین در ایران

    در بخش اول این نوشته به بررسی اجمالی و فهرست وار وضعیت 

معلمان و کارِ آموزش در داخل 

کشور می پردازیم؛ چرا که این 

موضوع بارها به شكلهای 

مختلف و از زبان بسیاری از 

افراد از جمله پیشكسوتانمان 

بیان گردیده است:

    1- به نظر می رسد اگر این 

روزهای دولت جدید را که 

بوی تغییر - اگرچه جزیی- در 

آن استشمام می شود (هرچند 

که هنوز برای قضاوت زود است و فقط امید داریم که حقوق اولیه ی 

معلمین بازگردانده شود)، در نظر نگیریم؛ به راحتی می توانیم 

بگوییم سیاه ترین روزهای فرهنگ و آموزش را در چند سال اخیر 

تجربه کردیم!

    احكام قضایی و اداری سرسام آور علیه متصدیان آموزش و 

اعضای کانونهای صنفی آموزش و پرورش که با مجوز قانونی 

فعالیت می کردند، از عجیب ترین و متناقض ترین رفتاری بود که از 

یك جریان حاکم می توانستیم مشاهده کنیم.

     رئیس جمهور جدید ایران، در روز اول مهر در حالی سخن ”به 

کار نبردن خشونت علیه دانش آموزان” را مطرح می کند، که 

تعدادی از معلمان جامعه، قربانی خشونت و تبعیض و برخوردهای 

ناشایست دولتی شده و تعدادی نیز احكام قضایی مختلف خود را در 

دست داشته و آماده برای 

احضار و اجرای آن هستند.

   2- یكی از مهمترین 

مسائلی که در عرصه ی 

آموزش و تربیت، دارای 

تاثیر گسترده ای می باشد، استفاده از نیروهای با تجربه، با برنامه، با 

سابقه و دارای راهكارهای آموزشی برای عرصه ی مدیریت در 

سطح کالن و جزء، می باشد؛ که متاسفانه آموزش و پرورش ایران 

در قدم اول دولت جدید، از داشتن چنین مدیری برای این وزارتخانه 

توسط مجلس کشور محروم شد.

 3- داشتن کانون های شكیل و دارای اساسنامه و هدف    

مشخص، از دیگر نیازهای نظام آموزشی است که متاسفانه جای آن 

در کشورمان به شدت خالی است 

و نه تنها محدودیت فعالیت برای 

این گروهها، ما را از رسیدن به 

هدف باز می دارد، بلكه همانطور 

که مشاهده شد، مجوز کانون 

صنفی معلمان در روزهای آخر 

دولت قبلی تمدید نشد و این 

کانون از حالت قانونی خارج شد.

    4- شرایط معیشتی و امكانات 

رفاهی همچنان مانند گذشته، 

سیر نزولی خود را طی می کند و عدم توازن افزایش حقوق با تورم 

روز به روز شرایط را سخت تر و تنگ تر می نماید.

    5- معلمین از حیث جایگاه و شان کاری، که موثرترین موضوع 

در عرصه ی کاریشان می باشد، روزهای خوبی را سپری نمی کنند؛ 

چرا که به شكل های مختلف از جانب حاکمیت مورد بی مهری قرار 

گرفتند و می توان گفت در بخشی، این امور نهادینه شده و یا به 

سمت نهادینه شدن پیش می رود.

   از جمله پاسخ حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر قبلی آموزش و 

پرورش، به خبرنگاران درباره ی حقوق آنها بسیار قابل توجه است 

که با عصبانیت می گوید: “به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر 

حقوق می گیرند و چرا کم می گیرند! مگر ما از شما سوال می کنیم 

که شما چقدر حقوق می گیرید!؟” و این در حالیست که کشورهای 
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مختلف، بر اساس آمار موجود، میزان حقوق و درآمدهای معلمین 

خود را، به طور رسمی اعالم می کنند.

ب) شرایط معلمین در عرصه ی جهانی

     با یك مقایسه ی ساده از وضعیت معیشتی و اقتصادی معلمان 

در سایر نقاط دنیا، می توانیم جایگاه خود را در جهان در خصوص 

میزان اهمیت به نظام آموزش و پرورش، بیابیم: مثالً میزان حقوق 

یك معلم در ایران حدود چهل برابر از همتای خود در انگلستان کمتر 

است!

     وقتی در تمامی کشورهای توسعه یافته نظام آموزشی محور 

توسعه قرار گرفته و همواره در زمینه ی تخصیص اعتبارات، امكانات 

و تامین شرایط زندگی مطلوب، این فرهنگیان و کادر نیروی انسانی 

بوده که در اولویت قرار داشته است؛ به طوری که درآمد متوسط یك 

180معلم مقطع ابتدایی در انگلستان ساالنه به  هزار پوند نیز      

می رسد که از حقوق دریافتی ساالنه ی کارمندان پایه ی متوسط 

30دولتی، حدود  تا  درصد بیشتر است؛ می توان توقع داشت که  20

کشور بر اساس شاخصه های استاندارد پیش برود.(1)

     به عنوان مثال میزان حقوق در امریكا، بنا به ایاالت مختلف، 

متفاوت است. مثالً در ایالت واشنگتن حقوق یك معلم از پایه ی 36 

هزار دالر در سال شروع می شود و تا حدود 52 هزار دالر می رود؛ در 

حالی که در نیویورك، باالترین میزان حقوق، حدود 72 هزار دالر 

است. میزان حقوق، بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در 

حال حاضر می توان رقم 50 هزار دالر را به عنوان میانگین حقوق 

معلمان در امریكا در نظر گرفت. (2)

    و اینها در شرایطی است که اگر خوشبینانه بنگریم به طور متوسط 

حقوق معلمین در ایران حدود 3 هزار دالر در سال می باشد!

    در پایان می توان به راحتی نقش نظام آموزشی را در پیشرفت 

کشورهای مختلف یادآور شد و علت عقب ماندگی کشورها را نیز در 

این ارگان جستجو کرد.

1- میزان حقوق معلمان در ایران و انگلستان، وبسایت جهان نیوز، 

20 مهر 1389

2- مقایسه ی حقوق معلمان ایرانی و هم صنفان خارجی شان، 

1392خبرگزاری فارس،  اردیبهشت  17

*مدرس مقطع دبیرستان

عكس ماه

شكار گراز(خوك وحشی) توسط شكارچیان اهل اسپانیا در جنگل های مازندران با اخذ مجوز

عكس از دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران
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گفتمانی درباره ی جایگاه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

* میثم اسعدی

     یكی از نهادهایی که امروزه در جمهوری اســالمی ایران بـــه 

صورت تخصصی به موضوع “حقوق بشر” می پردازد، “ستاد حقـوق 

بشر قوه قضاییه” است. به نقل از سایت رسمی این ستاد، فعالیت این 

، با تصویب اساسنامه ی ستاد حقـوق بشـر و درج  1381نهاد از سال 

1384آن در روزنامه ی رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال  بـا 

ارتقاء کمی و کیفی، این اساسنامه را کامل نمود. فعالیتها و تحـرکات 

جدید مبتنی بـر رفتار و آداب حـرفه ای و بـه موازات شـروع فعالیت 

شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کارگیری مكانیزم های 

جدید در این شورا، از جمله نظارت دوره ای جهانی، این سـتاد را بـه 

مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسـائل 

42حقوق بشری تبدیل کرد. در همین رابطه در اصول  الی  قانون  19

اساسـی، پیگیری اصول مربـوط بـه حقـوق ملت، که مبـین کلیات 

اساسی چارچوب های حقوق بشری است، تشریح شده است.

     بر اساس آنچه که در اساسنامه ی ستاد آمده اسـت، وظایف آن، 

به دو محور قابل تقسیم است:

     وظایف و مســئولیت های ســتاد، طراحــی، هدایت و پیگیری    

1. وظایف محوری:

کلیه ی امور مربوط به ستاد 

حقوق بشر در سطح داخلی، 

خارجی و بــین المللی، بــا 

همكــاری و هماهنگـــی 

دســـتگاههای ذیربــــط      

می باشـد. سـتاد موظف اسـت بـه نحـو مســتمر و ماهانه، گزارش   

فعالیت های خود را بـه دبـیر خانه ی شـورای عالی امنیت ملی ارائه 

نماید.

     برای تمرکز فعالیتهای نظام در زمینه ی حقوق بشر و استفاده ی 

بهینه از امكانات و اجرای دقیق تر تصمیمات، ستاد حقـوق بشـر بـا 

ساختار ذیل تشكیل گردد و همه ی ارگان های ذیربط موظف اند، با 

این ستاد همكاری و هماهنگی داشته باشند. اعضای اصلی این ستاد 

که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می باشد، عبـارتند از: دبـیر سـتاد 

حقوق بشر- دادستان کل کشـور- رئیس دیوان عالی کشـور- وزیر 

کشـور- وزیر دادگسـتری- وزیر امور خارجه- وزیر اطالعات- وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس 

2. اعضای اصلی تشكیل دهنده ی ستاد: 
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ســازمان زندانها و اقــدامات تأمینی و تربــیتی 

کشور- مسـئول کمیته ی حقوقـی دبـیرخانه ی 

شـــــــورای عالی امنیت ملی- معاونت امنیت       

بین الملل دبیرخانه ی شـورای عالی امنیت ملی- 

فرمانده ی نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقـدانان 

یا قضات باسابقه.

     همچنین در زمینه ی فعالیت های بین المللی 

هم، وظایف ستاد به شرح زیر اعالم شده است:

الف) سازمان ملل متحد

ب) شورای حقوق بشر

ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)

د) تبیین نظر اسالم درباره ی موضوعات حقوق بشری

ه) ایفای نقش “محوری” در خصوص طرح مسائل حقوق بشری

الف) فعالیت های ستاد در عرصه ی مسائل بین المللی

1- همكاری های دو جانبه ی حقوق بشری

الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسالمی 

ایران

ب) آشـنا کردن کشـورها بـا اقـدامات جمهوری اســالمی ایران در   

زمینه ی ارتقاء مباحث حقوق بشری

ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه ی حقـوق 

بشر و مكانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن

د) نزدیك شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی 

به خصوص در زمینه هایی که نیاز به رای گیری دارد

2- همكاری های چند جانبه ی حقوق بشری

بــا توجه بــه تصویب       (OIC) الف) سـازمان کنفرانس اسـالمی

کمیته ی حقوق بشر در این سازمان

(NAM) ب) جنبش غیر متعهدها : 

ج) استفاده از سـاز وکارهای قـانون گذاری در اروپا (شـورای اروپا و 

پارلمان اروپا)

3- همكاری با شورای حقوق بشر - ژنو

4- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته ی سوم سـازمان ملل 

1. طرح مسـائل حقـوق بشــری جمهوری 

اسالمی ایران در نهاد های بین المللی

2. فعالیت های سـتاد حقـوق بشــر مندرج در تشــكیالت 

سازمانی

متحد

ب) اولویت بندی فعالیتهای حقوق بشری کشور

1- همكاری با سازمان های غیردولتی داخلی و 

خارجی فعال در مسائل حقوق بشر

2- تعامل جدی و نزدیك بــا ســـاز و کارهای 

شـورای حقـوق بشــر، از جمله نظارت دورهای 

1503جهانی و پاسخ به مكاتبات رویه ی  و دفتر 

کمیساریای عالی

3- همكاری بـــا نهادها و مراکز آموزشـــی و 

پژوهشی در داخل و خارج از کشور

4- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگانها و نهادهای دولتی در داخل

     این مطالب که بر گرفته شده از سایت رسمی “ستاد حقوق بشر” 

قوه قضاییه می باشد، در حقیقـت بـیان کننده ی اهداف و آرمانهایی 

است که مطلوب به نظر می رسد؛ اگرچه در بـطن موضوعات مطرح 

شده این مسئله به ذهن متبادر می شود که وظیفه ی اصلی این ستاد 

در حقیقـت پیگیری سیاسـتهای بـین المللی حـاکمیت و مقابـله بـا 

اقدامات نهادها و کشورهای بین المللی در مواردی است که ایران را 

در موضوع حقوق بشر مورد انتقاد قـرار می دهند و اساسـاً بـا نگاهی 

اجمالی به فعالیتهای این سـتاد هم متوجه می شـویم که، بیشـترین 

هزینه و انرژی نهاد صرف بیان سیاستگذاری های حاکمیت و توجیه 

آن بر اساس مبانی حقوق بشر از یك سو و پاسـخگویی و در مواردی 

طرح اتهامات مشابه به کشورهایی است که از وضعیت حقـوق بشـر 

در ایران انتقاد می کنند.

     پیگیری و تماس های تلفنی مكرری که با این ستاد انجام شد تا 

اقدامات حقوق بشری این ستاد را در خصوص حقـوق و آزادی های 

مدنی در ایران، از زبان خودشان جویا شـویم هم، بـی نتیجه بـود. در 

حقیقت شاید اصلی ترین سوال که ذهن مخاطبین در هنگام مواجهه 

با نام ستاد حقوق بشر را به خود مشـغول می کند، این اسـت که: این 

ستاد چه فعالیتی در زمینه ی حقـوق بشـر بـرای شـهروندان ایرانی 

انجام داده و یا می دهد و در کل جایگاه این نهاد بــه عنوان مرجعی 

برای رسیدگی به نیازهای حقوق بشر شهروندان ایرانی چیست؟

     بـا نگاهی اجمالی، بــه نوع اخبــاری که خود این نهاد منتشــر      

می کند، متوجه می شـویم که بیشـترین نگرانی موجود در این نهاد، 

نحوه ی رفتار زندانبانان گوانتانامو با زندانیان محبـوس در این زندان 

و یا وضعیت حقوق بشر در میانمار و یا رفتارهای دولتهای غربـی بـا 



410 1392شمارهی   آبان 30

ی
خل

دا
ق 

قو
ح

مردم خود و یا دیگر کشورها است و اگر بـه صورت موردی و اتفاقـی 

بحثی هم پیرامون مسائل مربوط به کودکان محروم از تحـصیل و یا 

ازدواج سرپرست با کودك مطرح می شـود، در اصل انتشـار اخبـار و 

مقاالتی است که در خبرگزاری های دیگر مطرح شده است.

     فعالیتهای این نهاد در حوزه هایی مانند دفاع از حقوق اقـلیتهای 

مذهبی و یا آزادی بیان و مطبوعات و دیگر مصادیق مربـوط بـه این 

حـوزه، کامالً کم رنگ و بـی تحـرك اسـت. این نهاد در حـمایت از 

حقوق شـهروندان ایرانی هم که، در خارج از کشـور بـه اتهام جرایم 

ارتكابی محكوم شـده اند، هیچ اقـدام مشـخصی انجام نداده اسـت. 

همچنین این ستاد به موضوعات مهمی مانند نحـوه ی بازداشـتها و 

بازجویی ها و رفتارهای نامناسب با زندانیان عقیدتی و سیاسی، هیچ 

ورودی نداشته است؛ که نمونه ی بـارز آن در پرونده ی قـتل “سـتار 

بهشتی” و یا “اعدام زندانیان اهل سنت” به چشم می خورد. 

     البـته این سـتاد در خصوص پروندهی مرگ “سـتار بهشــتی”، 

وبالگ نویس، بیانیه ای صادر کرد و ادعا کرد که به شدت موضوع را 

بررسی و عامالن آن را در صورت قـصور و تقـصیر مورد پیگرد قـرار 

می دهد؛ اما اتفاقات بـعدی در این زمینه نشـان داد که این موضوع، 

فقط در حد یك ادعا و بیانیه بوده است.

    به نظر می رسد که در کنار عامل سیاستهای خارجی و دیپلماسی 

حـاکمیت در ایران، که 

ستاد حقـوق بشـر قـوه 

قضاییه هم در راسـتای 

آن حـــرکت می کند، 

مورد دیگری هم وجود 

دارد کـه فعالیـت ایــن 

ستاد را به شدت محدود 

و مشــخص می کند و 

آن عبارت “حقوق بشـر 

اســالمی” اســت که 

همواره در این ستاد بـر 

آن تاکید می شـود. بـه 

عبــارت دیگر، ســتاد 

حقوق بشر قوه قضاییه، 

در حقیقــــــت دارای 

چهارچوب مشــخصی 

است که تمامی اقدامات خود را با آن معیار می سنجد و آن “اسالم” و 

قوانینی مذهبی و شرعی است. با این وضعیت، بـه نظر می رسـد که 

بحـث پیرامون مفاهیم عمده ی حقــوق بشــر مانند آزادی مذهب، 

آزادی بـیان، آزادی فعالیتهای سیاسـی، اصل برابـری زن و مرد، لغو 

شكنجه و اعدام و غیره در این ستاد اساساً قابلیت طرح نداشته باشند.

     زیرا آنچه که مسلم است، قوانین مذهبی اسالم در مواردی مانند 

محاربه، ارتداد، سب النبـی، برابـری زن و مرد و مجازات هایی مانند 

اعدام و قصاص و سنگسار و غیره کامال واضح و روشـن اسـت و بـا 

توجه به ماهیت اسالمی بودن “حقوق بشر اسالمی” این موضوعات 

نه قابلیت طرح شدن دارند و نه اساساً قابل قبول هستند.

     به هر حـال امیدواریم که سـتاد حقـوق بشـر در کشـور ایران در 

انجام وظایف خود به مرحله ای از تكامل برسد که بدون هیچ قـید و 

بند مذهبی و سیاسی وظیفه ی دفاع از “حقوق بشـر” را سرلوحـه ی 

کار خود قـرار داده و بــدون توجه بــه سیاســت حــكومت ها و یا     

نگرش های دین و مذهب خاص، تمام انسـانها را بـه صورت برابــر 

نگاه کرده و در احقاق حقوق انسانی آنها تالش نماید.

*کارشناس ارشد حقوق قراردادها و مدرس دانشگاه

عكسها از وبسایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
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* مجید محمدی

فقر و گستره ی آن در ایران

را رئیس شورای رقابت 

اعالم کرده بود 980 هزار 

تومان برای خانوار شهری و 

580 هزار تومان برای 

خانوار روستایی، (خبر 

) که با  1391آنالین، 10 تیر 

اضافه کردن حدود 40 

درصد تورم، به اعداد گفته شده خواهیم رسید. برخی پژوهشگران 

1/5دانشگاهی خط فقر را برای خانوار شهری در سال 91 ،  میلیون 

تومان اعالم کرده بودند. (حسین راغفر، اعتماد، 16 اردیبهشت 

(1391

10     در سال  اعالم شده بود که  میلیون نفر از جمعیت  1389

47کشور زیر خط فقر مطلق و  میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی 

). این رقمها در سه  89می کنند (رئیس مرکز آمار، ایسنا، 7 خرداد 

سال گذشته با توجه به بحران بیكاری و رکود در کشور، باید افزایش 

یافته باشد. بر اساس همین رقمها حدود دو- سوم جمعیت کشور، 

زیر خط فقر زندگی می کنند.

    فقر در ایران برای بسیاری از 

اقشار اجتماعی گریز ناپذیر است 

چون اقتصاد ملی ظرفیت الزم برای 

تولید شغل را ندارد. این طور نیست 

که در کشور، کار به اندازه ی کافی 

وجود داشته باشد و افراد از رفتن به 

سر کار خودداری کنند یا تخصص 

الزم برای انجام کارها را نداشته 

باشند. فقر سرنوشت محتوم بسیاری 

از افرادی است که در مكانها یا 

خانواده هایی خاص متولد می شوند. 

همچنین فقر در ایران فقر ادواری 

(گسترده در میان مردم به دلیل 

خشكسالی ها یا دیگر عوامل طبیعی) 

یا موردی (فقری که از امور ساختاری 

ناشی نشده و محدود به گروهی 

فقر ناگزیر یا گریز پذیر

    فقر عبارت است از فقدان “دسترسی قابل اتكا و پایدار” به 

ملزومات اولیه ی زندگی که عبارت اند از: خوراك و نوشیدنی سالم و 

کافی، پوشاك، مسكن (شامل بر آب و برق و وسایل گرمایشی)، 

آموزش، بهداشت، و ارتباطات. بنابر این دسترسی به این ملزومات به 

طور موقت و بدون اتكا، افراد را در شرایط باالی خط فقر نگاه    

نمی دارد. داشتن غذای کافی برای چند روز یا چند ماه به معنای این 

نیست که افراد از حیث تامین غذا مشكلی ندارند.

    ملزومات زندگی در دنیای امروز فقط امور الزم برای بقا از یك 

روز به روز دیگر نیستند، بلكه برای تداوم زندگی با کرامت و احترام 

ضرورت دارند. در شرایط امروز، بدون آموزش عمومی، بهداشت 

همگانی و امكان جا به جایی و ارتباطات، این زندگی با کرامت تامین 

نمی شود. از همین جهت اقتصاددانان در اندازه گیری سبد کاالها و 

2000خدمات مورد نیاز یك فرد تنها به  کالری در روز یا پوشاك 

زمستانی و سقف باالی سر، اکتفا نمی کنند.

     اقتصاددانان و جامعه شناسان متمرکز بر نابرابری اجتماعی و فقر 

برای تفكیك دو وضعیت فوق یعنی قرار گرفتن در شرایط مرگ 

(عدم دسترسی به حداقلهای حیاتی) و عدم گذران یك زندگی 

معمول و آبرومند، فقر را به فقر 

مطلق و فقر نسبی تقسیم می کنند. 

این تفكیك در حلقه های 

سیاستگذاری و کارزارهای انتخاباتی 

نیز کاربرد دارد.

     با در نظر گرفتن همین تفكیك 

است که به دو دسته آمار متفاوت در 

باب ایران می رسیم. مخرج مشترك 

گزارشهای اقتصاددانان دولتی و غیر 

92دولتی در سال  در باب فقر نسبی 

برای یك خانواده ی 4 نفره در سطح 

400شهری، 1 میلیون و  هزار تومان 

840و در روستاها  هزار تومان است. 

92در سال  این رقم از سوی 

نهادهای دولتی اعالم نشده است اما 

کم ترین رقم مربوط به سال گذشته 

فقر مطلق و فقر نسبی در ایران

پرونده ی ویژه
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رشد اقتصادی منفی و فساد

اجاره نشینی به جای خرید خانه

     وضعیت فقر هنگامی وخیم تر می شود که رشد اقتصادی به 

صفر یا عددی منفی برسد و در عین حال تورم نیز باالی چهل درصد 

باشد و افزایش درآمدها نیز به این میزان نرسد: “بــا وجود نرخ تورم 

70بـاال، دسـتكم قــدرت خرید کارگران  تا  درصد کاهش یافته  60

 ( 1392است.” (محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، مهر، 2 مرداد 

5,4رشد اقتصادی بنا به اعالم مراجع دولتی در سال  به منفی   1392

درصد رسیده است. 

     از عواملی که به جز کاهش رشد اقتصادی در افزایش فقر جامعه 

دخیل بـوده اند، می توان بـه فسـاد ســاختاری در بــخش عمومی 

(حكومت، دولت و شهرداری ها) باالخص در هشـت سـال گذشـته 

اشاره کرد. در حوزه ی فساد، دولت احـمدی نژاد رکوردهای تازه ای 

12را در مفقود شـدن درآمد نفت (سـالهایی تا حـدود  میلیارد دالر)،  

گم شـــــدن پول در 

33بــــانكها ( میلیارد 

دالر، جهان صنعت، 2 

)، خاصه  1391بـهمن 

خرجی، وامهای بانكی 

کم بــهره و بـــدون 

بازگشـــت یا پرداخت 

70نشده (تا حـد  هزار 

میلیارد تومان) و پـول 

پاشی برای جمع آوری 

رای، 9 هـزار میلیـارد 

1388تومان در سـال  

)  بر جای گذاشت. 1391(علی عسگری، خبر آنالین،  آذر  18

     آمارهای اعالم شـده از سـوی اتحـادیه ی کشـوری مشـاوران 

امالك، نشان دهنده ی افزایش عقد قـراردادهای اجاره مسـكن در 

547کشور است. سال  بیش از  هزار قـرارداد اجاره واحـدهای  1391

56مسكونی در کشور منعقد شـد که  هزار مورد، یعنی بـیش از   197

350درصد نسبت بـه سـال  افزایش دارد. سـال  حـدود  هزار  90 90

50اجاره نامه در کشور ثبت شده که نسبت بـه سـال ماقبـلش  هزار 

مورد افزایش دارد. 

خاص است)، نیست.

     هاشمی رفسنجانی، در یكی از سـخنان انتقـادی خود بـه دولت 

احمدی نژاد، از رازی که سالها ناگفته مانده بود، پرده برداشت. او بـه 

روشنی میزان قرض دولت را اعالم کرد: “هم اکنون دولت بـه مردم 

500 هزار میلیارد تومان بـدهكار اسـت. همچنین 200 هزار میلیارد 

200تومان به بانكها،  هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و  میلیارد  50

هم حقـوق عقـب افتاده ی بـنگاهها و پیمانكاران اســت.” (مهر، 7 

) این یعنی هر ایرانی در حـال حـاضر (بــا فرض  1392اردیبهشـت 

13جمعیت  میلیونی) در حـــدود  میلیون تومان بـــدهكاری در  76

چارچوب دولت دارد. 

، بـدهی  1384     در ابـتدای دولت احـمدی نژاد در مردادماه سـال 

دولت بــه بـــانكها و 

مؤسسـات اعتبــاری 

174فقـــط 3 هزار و  

میلیارد تومان بـود که 

این رقــم، طی هفت 

64سـال بــا افزایش  

200برابری، به حدود  

هزار میلیارد تومان در 

پایان آذرماه گذشــته 

رسید.

     علل این افزایـش 

باال رفتن سرسـام آور    

هزینه های دولت، خاصه خرجی و پول پاشــــی، کمكهای خارجی 

برای اقمار سازی، مداخله های نظامی در منطقه و پیشبرد بـرنامه ی 

بسیار پر هزینه ی هسته ای بوده است. بـه عنوان نمونه بـر اسـاس 

1392گزارش صندوق بین المللی پول در سـال های  تا  دولت  1384

21ایران به طور متوسط ساالنه مخارج خود را معادل  درصد افزایش 

داده است؛ یعنی چیزی بالغ بـر 5 درصد بـیش از متوسـط نرخ رشـد 

تورم رسمی در این دوره در عین کند شـدن آهنگ رشـد اقـتصادی. 

30همچنین میزان مخارج دولت در ایران از  هزار میلیـارد تومـان در 

، به  هزار میلیارد تومان در سال  رسیده اسـت. (خبـر  92سال  151 83

( 1392آنالین،  اردیبهشت  16

1000فقر جمعی: قرضه ی  تریلیون تومانی
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2,5 تا 4 درصد از کل جمعیت کشـور اعالم شــده بــود. این آمار در 

7,5سـالهای 90 تا 91 بـه مرز  درصد رسـیده اسـت. این امر موجب 

سقــوط میان 6 تا 7,5 میلیون نفر از جمعیت کل کشــور بــه دلیل 

افزایش سرسام آور هزینه های درمان، به زیر خط فقـر شـده اسـت. 

(مهر،31 فروردین 1392) 

     “تعرفه های درمانی پزشكان عمومی در بـخش دولتی در سـال 

جاری در مقایسـه بـا تعرفه های درمانی پزشـكان عمومی در سـال 

1383، 400 درصد و تعرفه های پزشــــكان عمومی در بــــخش 

،  درصد  700خصوصی در سـال جاری در مقایسـه بــا ســال 1383

افزایش داشته است... تعرفه ی پزشـكان عمومی در بـخش دولتی و 

757خصوصی از ســــال  تا  ،  درصد، متخصص  درصد،  550 92 83

1126فوق تخصص  درصد و روانپزشــك  درصد افزایش یافته  881

) این هزینه ها نیز که خانواده ها  1392است.” (شرق، 1 اردیبهشـت 

مجبور به پرداخت آنها 

هستند و حتی اگر بیمه 

داشته باشند، بـیمه ها 

فقط قسـمتی از آنها را 

پرداخت می کنند نیـز، 

از قـدرت خرید خانوار 

می کاهند.

  اگر سه دسته 

موضوعات مطرح شده 

در این نوشته یعنی 

علل ساختاری فقر 

(مثل قرضه ی باالی 

دولتی، رشد اقتصادی منفی)، عوامل منتهی شونده به فقر (کمر 

شكنی هزینه های درمان) و نشانه های فقر (اجاره نشینی به جای 

خرید مسكن) را در ایران در نظر بگیریم، خواهیم دید که مسئله ی 

فقر در ایران موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. چشم 

اندازی نیز برای حل آن به چشم نمی خورد. دولتهای جمهوری 

اسالمی هیچگاه سیاستهایی موثر برای کاهش فقر نداشته اند. 

دولتی نیز که با مدعای مبارزه با فقر بر سر کار آمد - دولت    

احمدی نژاد- در نهایت فقرای بیشتری را به هنگام خداحافظی پدید 

آورد. سیاستهای عدالت توزیعی، تنها به توزیع فقر منجر شده اند. 

* جامعه شناس و استاد دانشگاه

     در مقایسه، عقد قرارداد های اجاره، طی چهار سال گذشته، سال 

88 کمترین میزان ثبـت اجاره نشـینی را داشـته و این آمار در سـال 

، سـال  91گذشته به باالترین میزان رسیده است. طی سالهای 88 تا 

91 شاهد ثبت بیشـترین قـرارداد اجاره نشـینی بـوده اسـت. دالیل 

متعددی برای این افزایش قابل تصور اسـت از جمله رشـد جمعیت، 

افزایش ازدواجها، و افزایش مهاجرت بـه کالنشــهرها (ایســنا، 28 

فروردیـــن 1392) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از 

دست داده اند.

     بـیماریهای صعب العالج مثل دیابــت یا ســرطان در جامعه ی 

ایران رشدی فزاینده داشته اند: در ایران هفت میلیون بـیمار دیابـتی 

)؛ سرطان بعد از بیماریهای قلبی و  1391وجود دارد (تابناك، 24 آبان 

عروقــی، حــوادث و 

سـوانح سـومین علت 

مرگ اسـت و سـاالنه 

85 هزار مورد سرطان 

شناسـایی می شـوند. 

(اعتمــاد، 2 مـــرداد 

(1391

     هزینه های درمان 

بیماریهایی که نیاز بـه 

جراحــی و بســتری 

شـــــدن دارند و نیز 

بــــــــــیماریهای        

صعب العالج، به اندازه ای افزایش یافته که بیماران باید همه ی پس 

انداز خود یا حتی خانه ی خود را برای درمان بفروشـند. “در طی یك 

سـال اخیر تعرفه ی بخشـهای مختلف بیمارسـتانی افزایش نگران     

کننده ای پیدا کرده اســت، به طوری که در حـــوزه ی ســـالمت     

53تعرفه های بیمارسـتانهای دولتی حـدود درصد و بیمارسـتانهای 

70خصوصی حـدود  درصد افزایش پیدا کرده اســت.” (نایب رئیس 

.( 1392کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر،  فروردین ( 29

89     در سـالهای  تا  آماری که در ارتبـاط بــا خانواده هایی که  88

توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماریهای سخت را نداشته 

و ناگزیر با فروش وسایل زندگی بـه زیر خط فقـر رفته اند، در حـدود 

کمر شكن شدن هزینه های درمان

14

عكس ها از خبرگزاری مهر

پرونده ی ویژه
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جامعهی ایران و مسئله ی روسپیگری شرعی

*اسماعیل جلیلوند

عوامل قابل توجهی است 

که می تواند تاثیر مستقیمی 

بر افزایش میزان روسپی 

گری در جامعه داشته باشد. 

از یك سو کاهش بودجه ی 

عمومی دولت در اثر بحران اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر کاهش 

کمی و کیفی خدمات حمایتی خواهد داشت و شهروندان بیشتری در 

کشور از حمایتهای حداقلی اجتماعی محروم خواهند شد. از سوی 

دیگر رکود تورمی اقتصاد ایران به شكل مستقیم منجر به افزایش 

آمار بیكاری و تشدید فشارهای اقتصادی بر خانواده ها و شهروندان 

خواهد شد و نتیجه ی دیگرِ بحران اقتصادی، افزایش جهشی  

هزینه های زندگی با وجود افزایش 

ناچیز سطح عمومی درآمدهاست. 

عواملی که می توانند برخی از 

شهروندان را به ناخواسته و به 

شكل موقت یا دائم، ناچار به     

تن فروشی نمایند؛ چرا که     

رابطه ی جنسی از معدود 

کاالهایی است که هرگز از سبد 

مصرف زندگی انسان کنار گذاشته 

نمی شود و همواره افرادی هستند 

که حاضرند برای به دست آوردن چنین کاالیی پول پرداخت کنند؛ 

اما به نظر می رسد در حالی که در قوانین موضوعه و فرهنگ 

عمومی ایران رابطه ی آزاد جنسی قبیح و ممنوع شمرده می شود و 

از سوی دیگر به دالیلی مانند فقر فزاینده و عدم حضور نهادهای 

مستحكم حمایتی از افراد آسیب پذیر، برخی از شهروندان ناچار به 

عرضه ی بدن خود در بازار می شوند؛ بنگاههای واسطه برای   

صیغه ی شرعی، فرصت مناسبی برای رشد می یابند.

     در سالهای اخیر بسیاری از بنگاههای صیغه در ایران با تابلوی 

اماکن مذهبی مشغول به فعالیت بوده اند. این بنگاهها با تعیین نرخ و 

رعایت ضوابط شرعی در حال اجرای نوعی از واسطه گری در روابط 

جنسی هستند و با وجود آنكه پیش از این برخی مسئولین مرتبط با 

حوزه ی مسائل اجتماعی در ایران، فعالیت این مراکز را غیر قانونی 

اعالم کرده اند(2)، اما این مراکز همچنان به فعالیتهای خود در این 

    به نظر می رسد نقطه ی افتراق اصلی در برخورد با مسائل جنسی 

در فرهنگهای مختلف جهان، دایره ی مشروعیت این روابط است. 

اگر امروزه در برخی از جوامع رابطه ی انتخابی جنسی میان دو 

همجنس به عنوان حقوق شهروندی مورد حمایت قانون می گیرد و 

مشروع است، در برخی از جوامع دیگر، قانونگذاران رابطه ی جنسی 

انتخابی میان زن و مرد را نیز، نمی پذیرند.

    در ایران، مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی 

و فردی، مسئله ی مشروعیت رابطه ی جنسی نیز، به شكل مستقیم 

تحت تاثیر دیدگاه شرع قرار دارد. در شرع اسالم رابطه ی جنسی دو 

فرد یا به طور کلی نامشروع است و نقض آن می تواند مجازاتی تا حد 

مرگ به دنبال داشته باشد و یا به طور مشروط، مشروع شناخته    

می شود و بر این اساس، افراد غیر 

همجنس، که با یكدیگر محرم 

نباشند، در صورت اجرای صیغه و 

یا عقد شرعی و رعایت ضوابط 

مذهبی، می توانند رابطه ی جنسی 

برقرار کنند.

     اگر چه دریافت پول برای تن 

دادن به رابطه ی جنسی تنها 

مختص زنان نیست، اما اگر یك 

زن قصد درآمدزایی از روابط 

جنسی خود را داشته باشد، می تواند با اجرای صیغه ی محرمیت 

نسبت به آن اقدام کند؛ اما در صورت عدم رعایت این مقدمات 

شرعی، روسپی و یا فاحشه شناخته می شود. به عبارت دیگر از 

دیدگاه شرع اسالم تفاوت میان روسپی گری و کسب درآمد مشروع 

از تن فروشی، تنها اجرای صیغه ی موقت محرمیت(1) و تكرار 

کلماتی به زبان عربی از جانب دو طرف معامله است و البته در 

صورت رعایت قواعد شرعی، دیگر نیازی به یافتن پاسخ برای این 

سوال نیست که چرا ممكن است یك زن، برای تامین معاش خود، 

اقدام به تن فروشی کند و اینكه اشتغال در چنین شغلی تا چه حد با 

رضایت و آگاهی کامل از آسیب های اجتماعی، روانی و جسمی 

ناشی از آن از جانب این زن، پذیرفته شده است.

     تشدید مشكالت کالن اقتصادی ایران در سالهای اخیر، از 

از فقر اقتصادی تا روسپیگری شرعی
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مسئله ی اجتماعی موجب آن می شود که بسیاری از دختران که از 

کمترین حمایتهای اجتماعی ممكن برخوردار نیستند، به امید کسب 

درآمد، اقدام به تن فروشی کنند و به دلیل غیرقانونی بودن فعالیت 

این مراکز از کمترین حمایتهای قانونی نیز برخوردار نباشند.

   چرا که در کنار تمام آسیبهای 

روانی و شخصیتی ناشی از چنین 

اشتغالی، زنان شاغل در آن در خطر 

ابتالء به بیماریهای عفونی، تجاوز و 

یا اشكال متفاوت دیگر خشونت 

هستند. از سوی دیگر در چنین 

فضایی که قانون حامی شهروندان 

نیست و شریعت به عنوان عامل 

تنظیم روابط افراد شناخته می شود، 

تناقض برخی از قواعد شریعت با مبانی حقوق بشر می تواند شدت 

آسیبهای یاد شده را برای زنان شاغل در این مراکز، تشدید کند. به 

عنوان مثال سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تعیین شده است و 

این مسئله می تواند به معنای احتمال به کار گرفته شدن دختران در 

سنین کودکی در این مراکز باشد. عالوه بر تمام موارد ذکر شده، زنی 

که در این مراکز مشغول به کار است، به دشواری می تواند در جامعه 

مورد احترام واقع شده و از یك زندگی طبیعی که متضمن امنیت 

روانی او باشد، برخوردار شود.

     این جمالت را زنی به زبان آورده(4) که بارها بـه عنوان همسـر 

موقت صیغه شـده اسـت: “بـه نظرم آن زندگی یك جور خودکشـی 

تدریجی بـود. االن ترجیح می دهم سـختیها را بیشـتر تحـمل کنم. 

موقت بودن، خیلی سخت است. حتی اگر خودت با این موضوع کنار 

آمده باشی نگاه های جامعه و اطرافیان همیشـه بخشـی از ذهنت را 

درگیر می کند و مثل خوره روحت را می خورد.”

     جمالتی که می تواند این سوال را در برابر وجدان عمومی جامعه 

قرار دهد که چه تعداد از شهروندان ایران به دلیل عدم برخورداری از 

حمایتهای قانونی و اجتماعی، در سالهای آینده، جمالتی مشابه را در 

ذهن خود تكرار خواهند کرد.
11387- احكام ازدواج موقت از نگاه آیت ا... سیستانی، وبسایت شیعه نیوز،  مهر  22

21391- مصاحبه ی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان با خبرآنالین،  شهریور  28

3- برگرفته از “ویكی فقه”، دانشنامه ی حوزوی

41391- “مصاحبه با خانمی که همسر موقت است”، وبسایت آفتاب نیوز،  آبان  23

*روزنامه نگار
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زمینه ادامه می دهند. فعالیتهایی که با اعالم شماره تلفن و آدرس 

این موسسات و تبلیغ در جراید، رسماً شكلی علنی به خود گرفته 

است. جالب آنكه در تبلیغات برخی از این بنگاهها اعالم شده، آن 

بنگاه تضمین می کند که خانواده ی متقاضی از درخواست او برای 

صیغه مطلع نخواهند شد. این مسئله 

می تواند به این معنی باشد که شكلی 

از خیانت مشروع توسط این بنگاهها 

تبلیغ می شود. مسئله ای که نمایانگر 

تضاد موجود در فرهنگ عمومی 

جامعه و قوانین رسمی کشور در  

زمینه ی روابط جنسی افراد است؛ 

چرا که از یك سو رابطه با یك 

روسپی حتی با وجود رعایت ملزومات 

شرعی، عملی غیراخالقی و شكلی از خیانت برای یك مرد محسوب 

می شود و از سوی دیگر این خیانت از سوی قانون و شرع مورد 

حمایت قرار گرفته است.

    حتی در برخی از موارد، این موسسات با استناد به فتواهای شرعیِ 

مراجع، صیغه ی ساعتی را، مشروط به پذیرش برخی از محدودیت 

ها، تبلیغ می کنند. چرا که طبق قواعد شریعت اسالم، یك زن بدون 

رعایت فاصله ی زمانی مشخص که عده(3) نامیده می شود،    

اجازه ی برقراری رابطه جنسی با دو شخص متفاوت را نخواهد 

داشت.

     شاید سكوت مسئولین در برابر فعالیت علنی و شكل گیری و 

رشد مراکز همسریابی موقتی و صیغه، به نوعی به آگاهی آنان از 

نیازهای جامعه بازمی گردد؛ نیازهایی که طرح آنان در سطح عمومی 

جامعه، مخالفان بسیاری دارد و شاید وجود همین مخالفت هاست 

که موجب آن می شود که مسئولین حوزه های اجتماعی از یك سو 

در برابر رشد مراکز صیغه سكوت کرده و از سوی دیگر فعالیت این 

مراکز را غیرقانونی اعالم کنند و به واقع در این مسئله نیز به جای 

آنكه رویكردهای اجتماعی از جانب سیاستگذاران مورد توجه قرار 

بگیرد، مسائل سیاسی به عنوان عامل تصمیم گیری و قانونگذاری 

در نظر گرفته می شوند. اتخاذ رویكرد سیاسی در مواجهه با این 

مراکز صیغه، خالءهای قانونی و سواالتی که در این 

میان بی پاسخ می مانند
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    در این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سراغ دکتر علی اکبر مهدی، اسـتاد جامعه شناسـی در دانشـگاه 

دولتی کالیفرنیا در لس آنجلس رفتیم تا در خصوص موانع توسـعه در ایران، نظرات او را جویا شـویم. از دکتر 

مهدی بیش از صد مقاله و نقد به زبان های فارسی و انگلیسی در نشـریات مختلف تخصصی و غیر تخصصی 

در زمینه ی جامعه شناسی، خاورمیانه و ایران و همچنین سـه کتاب “جامعه شناسـی در ایران”،“نوجوانان در 

خاورمیانه”، “فرهنگ و سـنت های ایران” بـه زبـان انگلیسـی چاپ و منتشـر شـده اسـت. “فرهنگ ایرانی،     

جامعه ی مدنی”، و” دغدغه ی دموکراسی و در جامعه شناسی خانواده ی ایرانی” نیز نام دو کتابی ست که وی 

به زبان فارسی منتشر نموده است.

     آقای دکتر مهدی معتقد است که”حقوق بشر ارتباط مستقیمی با توسعه ی اقـتصادی دارد. در هر جامعه ای، حـق کار و تأمین اجتماعی موقـعی 

معنی پیدا می کنند که زیربنای اقتصادی جامعه از رشد کافی برای کار آفرینی و تامین امنیت های الزم اقـتصادی و اجتماعی بـرای داشـتن زندگی 

شرافتمندانه و سالم برخوردار باشد.”

     وی وابستگی به نفت را یكی از بزرگ ترین مشكالت اقـتصاد ایران می داند و می گوید که یكی از راه های الزمی که بـرای از بـین بـردن موانع 

توسعه ی اقتصادی در ایران وجود دارد، افزایش تولید است.

رفاه عمومی الزمه ی اندیشیدن به مسائل سیاسی ست

بررسی موانع توسعه در ایران در گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی

پانته آ بهرامی

           

     توسعه ی سیاسی یعنی گسترش ساختارهای قدرت، به گونه ی 

آزادی که، گروه های مختلف سیاسـی جامعه را در قـدرت شــریك 

بكند و به مشـارکت عمومی افراد مختلف در تعیین سرنوشـت خود، 

هم یاری برســـــاند و هم موجب 

افزایش آن شــود. البـــته این امر 

مســتلزم تاســیس و گســـترش 

نهادهای الزمی ست که در ارتباط 

با رشـد سیاسـی صورت می گیرد. 

توسعه ی سیاسـی در فضای ایران، 

قاعدتاً شـرایط خودش را دارد و در 

کشـورهای دیگر می تواند اشـكال 

خاص خود را پیدا کند. حتی شما در 

یك کشور پادشاهی هم می توانید 

تا زمانیكه نهادهای عمومی مانند مجلس و قــوه های قــضاییه ی 

مستقل که بتوانند ساختار قـدرت را بـه صورت مشـارکتی بـیش تر 

تنظیم کنند، تشكیل شوند؛ توسعه ی سیاسی داشته باشید.

     در ایران هم، امروز همین مســئله وجود دارد. ســـاختار موجود 

جمهوری اسالمی، ساختاری ست مبتنی بر جمهوریت و اسـالمیت. 

آقای دکتر مهدی؛ جامعه شناسان موانع توسـعه ی 

سیاسی را به بررسی مشـكالت سـاختار قـدرت ارجاع می 

دهند، از نظر شما موانع توسعه ی سیاسی در جامعه ای مثل 

ایران اساساً چه مواردی است؟

ساختار جمهوریت جمهوری اسالمی عمالً گروگان آن بعد اسـالمی 

خود اسـت و اگر این سـاختار جمهوریت بـتواند گسـترش پیدا کند و 

ساختار اسالمیت عقب نشینی کند و در حـوزه ی محـدودتری قـرار 

بگیرد، قاعدتاً توسعه ی سیاسی ایجاد شده اسـت. میزان و کم و زیاد 

آن بسـتگی بــه این دارد که گروه ها چه انتظاری از آن توســعه ی 

سیاسی دارند و یا هدفشان برای دستیابی و یا میزان توسعه چیسـت. 

مثالً اصالح طلبانی که امروزه در حـكومت ایران قـرار دارند و یا بـه 

نحــوی بـــرخی از آنان در دولت 

شناخته شده هستند، معتقـدند که 

می توانند بعد جمهوریت جامعه ی 

ایران را گسترش دهند و در مقابلِ 

انحـصار طلبــان و اصول گرایانی 

که، عالقه بـه بـیش تر و بـیش تر 

شـدن بـعد اسـالمیت نظام دارند، 

قادرند آن اسالمیت را محدود کنند 

و بـــــــه دامنه ی جمهوریت و    

توسعه ی سیاسی کمك کنند. 

     ولی در مجموع، واقعیت این است که ساختار جمهوری اسالمی، 

یك ســاختار غیر دموکراتیك اســت که اجزایی از ســـاختارهای 

دموکراتیك را در درون خود دارد. عناصر دموکراتیك در این نظام در 

چنبره ی عناصر دینی و مذهبی که سـاختار هرمی دارد و بـه شـكل 

مطلق گرایانه هست، قـرار گرفته و بسـیاری از قـواعد و ضوابـط آن 

جامعه ای که در آن بـتواند توسـعه ی سیاسـی ایجاد شـود، 

جامعه ای است که بـتواند دولت مقـتدر داشـته باشـد و این 

دولت، به چرخش قـدرت و بـه بـرگزیدگان سیاسـی جامعه 

اجازه ی کار بدهد. نهادهای مستقـل قـانونی، تفكیك قـوای 

سیاسی به گونه ای که هر یك از قوا بتواند به عنوان ترمزی بر 

انگیزه ها و جاه طلبی های آن دیگری عمل کند و داشـتن یك 

قانون اساسی متحول و دینامیكی که بتواند حقوق شهروندی 

را تاسیس و بـعد هم حـفظ و مداوماً از آن نگهداری بـكند، از 

الزامات است.

پرونده ی ویژه



418 1392شمارهی   آبان 30

گو
فت

گ

مشمول مذاکره و مبادله و مصالحـه ای که بـه طور عرفی در جامعه 

انجام می شود، نیست. این قوانین به هر حال بر اساس قـوانین الهی 

پایه ریزی شده و بر آن طرح استوار اسـت و هنوز که هنوز اسـت، در 

حوزه ی اختیارات حـتی نمایندگانی که از سـوی مردم و بـه صورت 

ظاهراً دموکراتیك انتخاب می شــوند، نیســـت و آنها این اختیار را 

ندارند که این قوانین را لزوماً عوض کنند و یا مجلس هر قـانونی که 

بــــگذارد (کاری نداریم که این مجلس چگونه انتخاب شــــده و 

مشكالت ساختاریِ سیاسی آن چیست)، آن قانون بـاید بـه شـورای 

نگهبان برود و شورای نگهبان بر اساس قوانینی که اصالً قابل بحث 

و مذاکره -حداقل بـرای مجلس- نیسـت، تعیین می کند که آیا این 

قوانین می تواند وضع بشود و توسعه ای رخ بدهد یا ندهد. 

     به هر حال جامعه ای که در آن بـتواند توسـعه ی سیاسـی ایجاد 

شود، جامعه ای است که بتواند دولت مقتدر داشته باشد و این دولت، 

به چرخش قدرت و به برگزیدگان سیاسی جامعه اجازه ی کار بـدهد. 

نهادهای مستقل قانونی، تفكیك قوای سیاسـی بـه گونه ای که هر 

یك از قوا بتواند به عنوان ترمزی بـر انگیزه ها و جاه طلبـی های آن 

دیگری عمل کند و داشتن یك قانون اساسـی متحـول و دینامیكی 

که بتواند حقوق شهروندی را تاسیس و بعد هم حـفظ و مداوماً از آن 

نگهداری بـكند، از الزامات اســت. همچنین توانمندی سیاســی در 

منافع ملی و حفظ مرزهای کشور، حـفظ نظم عمومی و بـه اصطالح 

حـاکمیت ملی و از طرف دیگر تبــدیل شــدن دولت بــه یك نهاد       

بی طرف در مجادالت سیاسی بین احـزاب و جناح های سیاسـی؛ از 

عناصر و عواملی هسـتند که می تواند بـه توسـعه ی سیاسـی در هر 

شرایطی کمك کند.

     در ساختار جمهوری اسالمی متاسفانه بسـیاری از این عناصری 

که گفتم، یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، به شكل بسـیار ناقـص و 

ناکاملی در حال پیاده شدن است.

      

     ببینید، در ساختار سیاسی موجود در ایران مطلقیت قدرت، بیشتر 

ناشی از فرهنگ سیاسی گذشـته ی ما و نهادهای دیرینه ی قـدرت 

مطلقی که وجود داشته، است. ما به هر حال میراث دار یك پادشاهی 

بلند مدت در تاریخمان هستیم و این نهاد، هیچ وقـت از جامعه ی ما 

برکنده نشـد. علیرغم اینكه امروز یك جمهوری داریم، ولی در راس 

این جمهوری، فردی به نام ولی فقیه نشسته که عالوه بـر شبـاهت، 

چه بسا قـدرت بیشـتری حـتی از پادشـاهان قبـلی دارد و نیرویی در 

جامعه نیست که بتواند آن را محدود کند. در صورتیكه مثالً در دوران 

گذشته، در دوره های مختلف که تنش های سیاسـی ای بـین مراکز 

قـدرت در ایران بـود، حداقـل خود مذهب، یكی از ترمزهای الزم یا 

چك کننده های قدرت حـاکمیت یا دولت بـود و اگر بـا آن شـریك  

نمی شـد، در تقابـل بـا آن قـرار می گرفت و سـعی می کرد که این 

قدرت مطلقه را، گهگاه زیر سوال ببرد و مشروعیت خود را، به عنوان 

مذهب، در اختیار آن دولت قرار ندهد و بـاعث تضعیف آن شـود. این 

عمالً چیزی بـود که در دوران پهلوی رخ داد. پهلوی ها نتوانســتند 

مشروعیت مذهبی به دست بیاورند و می خواستند بـر اسـاس دولت 

    از سه عامل به عنوان عوامل بازتولید قـدرت مطلقـه 

نام بـرده می شـود؛ تمرکز منابـع قـدرت، چند پارگی های 

اجتماعی(قومیت های مختلف) و همچنین فرهنگ سیاسـی. 

آیا شما نیز بر اصلی بـودن این عوامل اذعان دارید یا عوامل 

دیگری را نیز دخیل می دانید؟ اگر امكان دارد در این موارد و 

چگونگی کاردکرد آنها توضیح دهید.

امروز یك جمهوری داریم، ولی در راس این جمهوری، فردی 

به نام ولی فقیه نشسته که عالوه بر شباهت، چه بسـا قـدرت 

بیشـتری حـتی از پادشـاهان قبـلی دارد و نیرویی در جامعه 

نیست که بتواند آن را محدود کند.

پرونده ی ویژه



مدرن، ارتش مدرن و منابـع نفتی، قـدرت خودشــان را بــه صورت 

مطلقه حفظ کنند و با نداشتن مشروعیت فرهنگی و اخالقـی جامعه، 

که در واقع مذهبی هم می شود، عمالً دیدید که این چالش و جدالی 

که از ابتدای دوران پهلوی بین روحـانیت و دولت شـكل گرفت، بـه 

سقـوط دولت پهلوی و حــاکمیت 

مطلقه ی روحانیت انجامید. 

     فرهنگ سیاسی شكی نیسـت 

که موثر است. فرهنگ سیاسی بـا 

عادات و روحـیات مردم و خُلقـیات 

جامعه ســــر و کار دارد و اگر این 

فرهنـگ، فرهنگـی دموکراتیـك 

نباشد و انگیزه های استبدادی و یا 

انگیزه های نابرابر تقسیم قـدرت و 

تصمیم گیری در آن وجود داشــته 

باشد، همان بازتولید خواهد شـد. از 

آنجا که جامعه ی ایران یك جامعه ی پدر ســاالر اســت، رفتار پدر 

ساالرانه به صورت پدر شاهی کوچك در خانواده های ما تكرار شـده 

است و در فرهنگ ما همیشه یك بزرگتر و یا به عبارت دیگر همواره 

افرادی مسن تر و ریش سفیدان قوم و محل و قبیله، نقش بـارزتری 

در جامعه ی ما داشتند. این فرهنگ خودش را در سطوح مختلف، چه 

قومیت، چه در خویشاوندی و چه در محـل تكرار میكند و وقـتی این 

ساختار با انقالب شكسـته شـد هم، دوبـاره و بـه نحـوی دیگر و بـا 

پوششی جدید به عنوان ولی فقیه و به عنوان یك فردی که می تواند 

عقل کل جامعه باشـد و توانایی ایجاد توازن در جامعه را دارد، پدیدار 

شد.

     و اما عامل ســومی که اشـــاره کردید، چندپارگی اجتماعی در 

ایران... ببینید ما امروز جوامع چند قـومی و چند فرهنگی زیادی را در 

جهان داریم، که این ها جوامع دموکراتیكی هم هستند و بـر عكس، 

ما جوامعی هم داریم که تك فرهنگی هســتند، ولی ســـاختارهای 

مطلقانه هم داشته اند یا هنوز هم دارند. شما اگر به عربستان سعودی 

نگاه بكنید، تقریباً یك جامعه ایست که از نظر جمعیتی و قـومی یك 

دسـت اسـت. تمام کشـورهای حــوزه ی خلیج فارس- بــه غیر از   

مسئله ی مهاجرین آنها-، خود شهروندانشان تقریباً از نظر قـومیتی 

عرب و یك دست هستند. ولی ما ژاپن را هم داریم که، در گذشته بر 

اساس قـدرت مطلقـه حـرکت می کرده و امروز جامعه ی ژاپن یك 

جامعه ی دموکراتیك اســت؛ بــا توجه بــه این که هنوز ســاختار 

امپراطوری در آن اجتماع موجود هســت، ولی عمالً دموکراســی و 

ساختار سیاسی متحول و دینامیكی را دارد. 

     بنابراین، چند پارگی اجتماعی، لزوماً بدین معنی نیسـت که بـاید 

بـه قـدرت مطلقـه بــیانجامد. در 

سـاختار غیر دموکراتیك و ناقـص 

جامعه ی ما، در ســــــــــاختار    

فرهنگی ای که اقلیت ها، قوم ها و 

تنوع فرهنگی برایشـان ترسـناك 

است و اعتماد الزم نسبت بـه آنها 

وجود ندارد؛ قاعدتاً قـدرت مطلقـه 

خودش را داور و حاکم اصلی برای 

ســرکوب هر نوع خواســت های 

خاص و متنوعی که احـــــتماالً     

می تواند مرکزیت و ثبــات تعیین 

شده ی جامعه را بـه هم بـریزد، می داند و قـومیت های مختلف بـه 

عنوان یك چیز منفی محسوب می شود. 

     شاید در گزاره ی فرهنگی و تاریخی بـعضی جوامع، این الگو جا 

افتاده که مردم جامعه ی ما اگر یك دیكتاتور در رأس آن نباشــــد،  

نمی توانند روی پای خود بند شوند. من شـخصی را می شـناختم که 

قبـل از سقـوط صدام حســین، می گفت عراق بــدون صدام از هم     

می پاشد. ما عراقی ها خود را می شناسیم، مسـئله ی شـیعه و سـنی 

داریم، مسئله ی عرب و غیر عرب داریم و جامعه ی ما روی پای خود 

بند نمی شود. او معتقد بود که فرهنگ سیاسی شان متحول نشـده و 

بنابراین همواره یك فردی را می خواهند که قـدرت مطلقـه داشـته 

باشد و بتواند همه را سر جایشان بشـاند و نظم را برقـرار کند؛ وگرنه 

مردم همدیگر را تكه و پاره می کنند! این شـخص فراموش کرده که 

اوالً این فرهنگ آنجا بوده و دوماً ساختار سیاسـی دموکراتیكی هیچ 

گاه در آنجا بــه وجود نیامده. در همین عراق موجودی که در حــال 

حـاضر نظاره گر آن هسـتیم، گروه های کُرد توانســته اند یك نظم 

نسبی با وضعیت بهتری را در موقعیت خودشان به وجود بیاورند. بـه 

هر حـال تضادهای سیاسـی و تنوع و احـزاب سیاسـی در آن جامعه 

بسیار زیاد است و این ها باالخره توانسته اند در یك موقعیت ویژه ی 

تاریخی، برای خود شرایطی را به وجود بیاورند که مشارکت سیاسـی 

را فراهم بكنند و به سـمت یك جامعه ی متنوع و در عین حـال هم، 
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جامعه ای که هنوز دارای طبقه ی متوسـط نشـده، نیازمند بـه 

یك طبقه ی متوسـطی هسـت که بـتواند سـاختارهای جدید 

سیاسی را پر کرده و تقاضاهای سیاسی بـكند. این طبقـه ی 

متوسط اسـت که عمالً در هر جامعه ای پیشـرو و پیشـآهنگ 

توسعه ی سیاسی می شود؛ سهمی را در قدرت می خواهد و با 

رشد خود، حتی خواهان سهم بیشتری می شـود. اما تا زمانی 

که در جامعه ای، هنوز این طبقه ی متوسـط بـه وجود نیامده، 

ایجاد آهنگ و ضربان توسعه ی سیاسی، آن قـدرها شـدت و 

حدت نمی یابد و اگر هم بیابد، بیشتر از بـاال بـه پایین خواهد 

بود تا اینكه از پایین به باال فشاری ایجاد بشود.

پرونده ی ویژه



نیمه دموکراتیك حرکت بكنند. 

     ...فرمودید که چه عوامل دیگـری 

را اضافه می کنم: دو مورد دیگر را، بـه 

نظر من، باید در رابـطه بـا مسـئله ی 

ایران و قـدرت مطلقـه در نظر گرفت. 

یكی زمینه های اقــتصادی قــدرت 

مطلقـه اسـت. متاسـفانه وجود نفت و 

دولت نفتی در ایران، کمك زیادی بـه 

مطلقـه شـدن قـدرت سیاسـی کرده 

است. از طرف دیگر، مسئله ی مذهب 

هم هســــــت. فرهنگ دینی، یك 

فرهنگ با ساختار هرمی ست و قدرت 

در درون فرهنگ دینی -بـه خصوص 

فرهنگ دینی شـیعه-، بســیار هرمی 

سـت و تصمیم گیری ها از بــاال بــه 

پایین است؛ به طوریكه مجتهدی در راس قرار می گیرد و مریدان در 

پایین قــرار می گیرند و تصمیماتی که از بـــاال گرفته می شـــود، 

تصمیماتی ست جدا از اختیارات عام جامعه ی سـكوالر. قـاعدتاً این 

فرهنگ نوعی مطلق گرایی را در خودش می زاید و این در حـكومت 

بعد از انقالب، به طور بارزی نمایان اسـت و می بـینید چه نقشـی در 

مطلقـه شـدن قـدرت در جامعه بـازی کرده اســت. این هم یكی از 

عواملی ست که باید به آن اشاره شود.

     بستگی به شرایط هر جامعه ای دارد؛ یعنی در پاسخ بـه این الگو 

که توسعه ی سیاسی مهم تر اسـت یا توسـعه ی اقـتصادی، قـاعدتاً 

جواب من این است که توسعه ی اقتصادی بدون توسعه سیاسی، بـه 

رشد کامل جامعه کمكی نمی کند. یك رشـد هماهنگ و گسـترده، 

قـاعدتاً رشـدی اسـت که در همه ی جوانب جامعه باشـد، نه در یك 

جانب. اما از سـوی دیگر، مسـئله ی ارجحـیت یا تقـدم توســعه ی 

اقتصادی به سیاسی، به شرایط اقتصادی و شـرایط ویژه و مشـخص 

یك جامعه بــرمی گردد. در جامعه ای که در آن فقــر زیاد باشــد و 

امكانات بسیار محدود باشد، قـاعدتاً توسـعه ی اقـتصادی، ضرورتی 

           برخی از جامعه شناسان، توسعه ی اقـتصادی را بـر 

توسعه ی سیاسـی مقـدم می دانند. نظر شـما در این بـاره 

چیست؟ تا چه اندازه توسعه ی اقتصادی برای از بـین رفتن 

قدرت مطلقه و موانع توسعه ی سیاسی الزم است؟ 
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سـت که جلوتر از توسـعه ی سیاسـی 

خود را نشان می دهد. یعنی به عبارتی 

دیگر، جامعه ای که مدرســــه ندارد، 

جامعه ای که هنوز نتوانسـته امكانات 

شغلی فراهم کند، جامعه ای که منابع 

کافی ندارد؛ اولین شرط ایجاد شـرایط 

برابر و حتی ایجاد توسـعه ی سیاسـی 

در آنجا این است که، افراد مدرسـه ی 

کافی و امكانات تحــصیل داشـــته 

باشـند، امكانات بهداشـتی و امكانات 

اقتصادی الزم را حداقل در آن حـدی 

داشته باشـند که یك رفاه عمومی بـه 

وجود بـیاید تا افراد بـتوانند بـعد از آن 

رفع اولیه، به مسائل سیاسی خودشان 

هم بیاندیشند. 

     به عبـارت مشـخص تر در زبـان جامعه شناسـان، جامعه ای که 

هنوز دارای طبقه ی متوسط نشده، نیازمند به یك طبقه ی متوسطی 

هست که بتواند ساختارهای جدید سیاسـی را پر کرده و تقـاضاهای 

سیاسی بكند. این طبقه ی متوسـط اسـت که عمالً در هر جامعه ای 

پیشرو و پیشآهنگ توسعه ی سیاسی می شود؛ سـهمی را در قـدرت 

می خواهد و با رشد خود، حتی خواهان سهم بیشتری می شود. اما تا 

زمانی که در جامعه ای، هنوز این طبقه ی متوسـط بـه وجود نیامده، 

ایجاد آهنگ و ضربان توسعه ی سیاسی، آن قـدرها شـدت و حـدت 

نمی یابد و اگر هم بیابد، بیشتر از باال بـه پایین خواهد بـود تا اینكه از 

پایین به باال فشاری ایجاد بشود.

     بســــیاری از جوامع خاورمیانه و خود ایران ما در زمان پهلوی، 

نمونه ای از اینگونه بود که به هر حـال سـعی می کردند در جامعه از 

باال توسعه ایجاد کنند و توسعه ی سیاسی فقط حالت اقـتدار گرایانه 

داشـت. توســعه ی سیاســی اقــتدار گرایانه، تمام نهادهای ظاهراً 

دموکراتیك را آورده بـود، در حـالی که از درون تهی بـودند. وقــتی  

طبقـه ی متوسـط در ایران بـه وجود آمد، از دولت پهلوی تقـاضای 

مشارکت سیاسی می کرد و اما به صورت معناداری حاضر نبودند که 

طبقه ی متوسط را درگیر آن ساختارها بكنند؛ حتی اگر همان افراد را 

در این ساختار می نشاندند، اما عمالً اقتدار الزم را به آنها نمی دادند. 

    همین مشكل را تا حدی امروز ما در جمهوری اسالمی نیز داریم. 

پرونده ی ویژه



1392شمارهی   آبان21 30

گو
فت

گ

بـعضاً نهادهای دموکراتیكی مانند انتخابـات و یا مجلس وجود دارد 

ولی کنترل کامل، دست این نهادها نیست. این نهادها عمالً یك بعد 

حقوقی ظاهری دارند و یك بعد حقیقـی ...این ها در واقـع مسـائلی 

ست که به سـاختار سیاسـی جامعه لطمه وارد می کند و بـه عبـارتی 

دیگر زیر بنای اقتصادی جامعه، نقش بسـیار تعیین کننده ای در این 

که آیا ما به توسعه ی سیاسی خواهیم رسید یا نه، دارد.

      

     مشكل این اسـت که ما سـاختار دموکراتیك در قـدرت نداریم. 

شما برای آنكه نماینده شـوید، بـه غیر از شـرایط اولیه ای که در هر 

ساختار دموکراتیكی باید داشته باشید، مثالً باید تابع ولی فقیه بوده و 

نماز خوان هم باشید؛ این ها دیگر شرایط دموکراتیكی نیست. این ها 

وابستگی به یك قدرت و یك قدرت مطلقه ای در جامعه است و اگر 

شما نخواهید تابع شوید و اگر نخواهید به اقتدار آن قـدرت تن دهید، 

یا عمالً حذف خواهید شد یا اگر هم در بعضی از ابعاد ساختار قـدرت، 

مثل نهادهای کارگری، نهادهای صنفی و غیره حــضوری داشــته 

باشید، مثل قیچی بی دسته خواهید شد؛ یعنی ظاهراً در آنجا هسـتید 

ولی در تصمیماتی که بـتواند معادالت قــدرت جامعه را بــه چالش 

بكشد، با محدودیت مواجه خواهید شد.

     دولت جمهوری اسـالمی در مقابـل بسـیاری از نهادهای ظاهراً 

مدنی که در جامعه وجود داشــته، آمده و نهادهای موازی اســالمی 

    همان طور که در ابـتدای صحبـتهایتان هم اشــاره 

کردید، یكی از عوامل اصلی توسـعه سیاسـی، مشـارکت و 

رقابت است. برای مثال طبق قـانون کار، کارگران می توانند 

یكی از  سه تشكل صنفی شـوراهای اسـالمی، انجمن های 

صنفی و نمایندگان کارگران یا همان مجمع عالی نمایندگان 

که تشكیل شده است؛ داشته باشند. عالوه بر آن دو تشـكل 

سیاسـی کارگری مثل انجمن های اسـالمی و خانه ی کارگر 

هم وجود دارد. ولی در عمل هرگـاه کارگـران مـی خواهنـد 

تشكلهای مستقل خود را تشكیل دهند، با ابزار سرکوب روبه 

رو هستند؛ مثل سندیكای شرکت واحد یا کارگران هفت تپه 

که بخشـی از هیات مدیره و اعضای آن را بازداشـت کردند. 

بنابراین با اینكه لوازم سـاز و کار بـر روی کاغذ یا حـتی در 

قانون هم وجود دارد، ولی تقسیم قدرت و توازن قـوا بـه نفع 

اکثریت جامعه و همینطور گروههای مستقل از دولت نیست. 

راه حل چنین مشكلی از نظر شما چیست؟

شـان را درســت کرده و از طرف دیگر نهادهای موجودی هم که در 

جامعه ی مدنی هست، در بسـتر دموکراتیكی شـكل نگرفته. این ها 

بـاید بـروند بـا دولت ثبـت نام بـكنند. اگر می خواهند تظاهرات و یا 

برنامه ای در جهت خواسته های خودشان بـگذارند، بـاید بـروند و از 

دولت اجازه بگیرند. خب این نهاد مدنی که دیگر نهاد مدنی نیسـت. 

نهاد مدنی یعنی یك محله، جمعی از افراد حرف های و یا بخشـی از 

جامعه که فرهنگ و یا عالیق خاص دارد، دور هم جمع شـــــوند و 

بتواند کار خودش را دنبال کند. اما در ایران همه چیز باید ثبت شـود؛ 

ثبت موقعی هست که مالكیت ها مطرح هست و یا مثالً بحث حقوق 

دیگران مطرح می شود. در ایران حتی رئیس چنین مجموعه ای باید 

توسـط دولت چك شـود و یك نوع جوازی در خصوص تبـعیت و یا  

سر سپردگی به دولت بگیرد و تقریبـاً آدم خنثایی باشـد. این مسـائل 

عمالً جامعه ی دموکراتیك را در ایران بی معنی می کند و مشارکت 

ها، مشارکت های واقعی نیست. مشارکت ها و رقابت ها، چیده شده 

و از قبل صحنه سازی شده است.

   

     آنچه که شـما بـه آن اشـاره می کنید گویای توزیع ناعادالنه ی 

ثروت، گسترش فقر زیاد، محرومیت هرچه بیشتر و تضعیف امكانات 

اقـتصادی کارگران و طبقـات پایین جامعه هسـت. بنابـراین یكی از 

        گسترش فقر به ویژه در سال های اخیر در ایران و از 

جمله وارد شـدن خیل عظیم کودکان بـه صحـنه ی کودکان 

کار، نشان از گسترش تفاوت های طبقاتی عمیق اقـتصادی 

در جامعه ی کنونی ایران دارد؛ می دانید که ما بـیش از سـه 

میلیون کودك بازمانده از تحصیل داریم. هر چند در شـرایط 

اخیر، تحـریمها نیز مزید بـر علت شــده ولی مكانیزم های 

برداشتن موانع توسعه ی اقتصادی در کشـوری مانند ایران 

که بر اقتصاد تك محصولی نفت تكیه دارد، چیست؟

حقوق بشر ارتباط مستقیمی با توسعه ی اقتصادی دارد. در هر 

جامعه ای، حــق کار و تأمین اجتماعی، موقـــعی معنی پیدا       

می کنند که زیربنای اقتصادی جامعه از رشـد کافی بـرای کار 

آفرینی و تامین امنیتهای الزم اقــتصادی و اجتماعی بــرای 

داشتن زندگی شرافتمندانه و سالم برخوردار باشـد. اقـتصاد 

بیمار، نه امكانات الزم برای حفظ و ارتقاء سـالمت اقـتصادی 

انسـانها را دارد و نه توان ایجاد شـرایطی که منجر بـه چنین 

اهدافی گردد.

پرونده ی ویژه
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راههای الزمی که برای از بین بـردن موانع توسـعه ی اقـتصادی در 

ایران وجود دارد، افزایش تولید است. متاسفانه سایه ی اقتصاد نفتی، 

خودش بزرگترین مشكل ما بوده که باید حتماً بـا آن بـرخورد شـود. 

وابستگی به نفت و درآمد نفتی، عمالً به دولت اجازه داده که خودش 

را گسترش داده و به جامعه تحمیل بكند. دولت حـتی خودش را بـه 

حوزه ی خصوصی اقتصادی هم تحمیل کرده است. 

     برای کاهش وابسـتگی بـه نفت، بـاید انحـصارهای اقـتصادی 

جامعه برداشته شود و رقابـتهای سـالم بـه وجود بـیاید تا این موارد، 

موجب افزایش تولید در جامعه شـود؛ بــه خصوص تولید غیر نفتی. 

تولید غیر نفتی اگر بخواهد رشـد پیدا کند و انحـصارها اگر بـخواهد 

کنار رود، باید شـفافیت سـاختاری در اقـتصاد ایران بـه وجود بـیاید. 

 ساختار اقتصاد ایران بـاید طبـق قـوانین و قـواعد و ضوابـط شـفاف

آشكاری باشد که هرکس بداند آنها چیست و بـتواند بـر اسـاس آنها 

وارد حوزه ی اقتصادی شود و به رقابت بپردازد. 

     در نهایت، توزیع عادالنه ی ثروت و شــریك کردن کارگران در 

محصوالت تولیدی و در تولید جامعه و انگیزه آفرینی، نه بـر اسـاس 

اجبار بلكه بر اساس اشـتراك عمومی در جامعه و ایجاد یك فرهنگ 

مشارکتی ای که کلیت ساختار جامعه را، کلیت محصول جامعه را در 

اختیار جامعه قـرار می دهد و نه در اختیار انحــصارها و بخشــهای 

بـخصوصی، می تواند کمك کند که توسـعه ی اقـتصادی در ایران 

رشد پیدا کند.

  

      من اقتصاد دان نیستم ولی بـر اسـاس اطالعات عمومی ای که 

دارم، اقتصاد ایران را اقـتصادی بـیمار می شناسـم (و هفت مولفه را 

برمی شمارم که حل آنها به بهبـود وضعیت اقـتصادی کمك خواهد 

کرد.) یك: اقتصاد ایران، بیش از حد وابسته به نفت اسـت. دو: دولت 

در دوران اخیر، بیشتر نقش مخرب بازی کرده است تا نقشی مثبـت. 

در توضیح این تخریب باید تاکید را بر سـوء مدیریت دولتی بـگذارم 

که از بزرگترین مشكالت و موانع توسعه ی اقتصادی در ایران بـوده 

         شـما از اهمیت توسـعه ی اقـتصادی در یك کشـور 

گفتید؛ اینكه مردم بایسـتی دســت کم از یك رفاه عمومی 

برخوردار باشند تا بـتوانند پس از آن بـه مسـائل سیاسـی 

خودشان هم بیاندیشند. با توجه به چالشـهای اقـتصادی و 

گسترش فقـر در ایران، عوامل و راه های بـرون رفت از این 

معضل را چه می دانید؟ 

است. کالً مدیریت دولت بیشتر بر انگیزه های سیاسـی متكی بـوده 

اسـت تا انگیزه های توسـعه گرایانه و ملی. بــا توجه بــه ســاختار    

پیچیده ی سیاسـی و اقـتصادی جمهوری اســالمی، نهادهای غیر 

مسئول، که چه بـه طور عمومی و آشـكار و چه بـه طور خصوصی و 

پنهان از امكانات مختلف دولتی، در جهت اهداف گروهی، ســـــود    

می جویند، از عوامل بازدارنده ی ساختار تولید و تجارت و رقابت آزاد 

در اقتصاد ایران بوده اند. سه: نداشتن بـرنامه ی بـلند مدت در جهت 

توسـعه ی ملی، بــه دور از اهداف ایدئولوژیك و منافع فرقــه ای و 

جناحـی. چهار: فقـدان کارآفرینی موثر و پایدار در زمینه ی صنایع و 

خدمات؛ بــه ویژه تشـــویق خالقـــیت ها بـــه دور از جلوه های 

ایدئولوژیك. پنج: درك مبــهم و غیر اقـــتصادی از مفهوم عدالت 

اجتماعی و رویكرد به برنامه های پوپولیسـتی. شـش: عدم سـرمایه 

گذاری الزم در حـوزه های مولده. هفت: و بــاالخره عدم تشــویق 

خالقـیت ها و جذب نیروی متخصص بـدون توجه بــه انگیزه های 

سیاسی و ایدئولوژیك. 

     متاسـفانه دولت نهم و دهم در فضای سیاســی مشــخصی کار    

می کرد که امكان توجه الزم بــه توســعه ی ملی پایدار را شــدیداً 

کاهش داد. این دولت حتی سـازمان بـرنامه را که از مهمترین ابـزار 

هماهنگی بین امكانات دولت، منابع، و برنامه ریزی برای توسـعه ی 

ملی اسـت، منحـل کرد تا بـتواند آزادانه اهداف سیاسـی خود را بــر 

اقتصادی وابسته به نفت و با درآمد هنگفت تحـمیل کند؛ اهدافی که 

نتایج فاجعه آمیز آن را در پنهان کاری هایی کـه در ایـن دو دوره رخ 

داد، دیدیم و روز به روز هم از طریق اطالعات جدیدی که به دسـت 

می آید، بـا آنها بیشـتر آشـنا می شـویم. متاســفانه این دو دوره که 

مترادف بـا بیشـترین درآمد نفتی در تاریخ ایران بــوده اســت، بــا 

بــزرگترین اختالس های تاریخ ایران نیز همراه شــد. عالوه بـــر 

مشـكالتی که در سـوال قبـلی بـه آنها اشـاره کردم، بـاید از رشــد 

           بـه نظر شــما دولتهای پیشــین در ایران و خصوصاً 

دولتهای نهم و دهم به ریاست آقای احمدی نژاد، آیا گامهای 

موثری در زمینه ی توسعه ی اقتصادی برداشته اند؟ تفكرات 

حاکم بر برنامه های اقتصادی این دو دولت از نظر شما چه بود 

و چه انتقاداتی را به آن وارد می دانید؟ این سوال را بیشـتر از 

آن جهت می پرسـم که تورم و رکود طیِ سـالهایِ اخیر بــه 

شكلِ قابلِ مالحظه ای در کشور خودش را نشان می دهد... 

پرونده ی ویژه
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نقدینگی در دوران آقای احـمدی نژاد نیز یاد کرد که از عوامل اصلی 

افزایش تورم بـــود. کاهش تولید، رشـــد بـــیكاری، فرار مغزها و    

سرمایه ها، و تاثیر تحـریم های بـین المللی نیز از عواملی بـودند که 

موقعیت اقتصادی کشور را آسـیب پذیر کرده و آن را در بحـرانهایی 

قرار داده اند که امروز با آن ها مواجه است.

     از منظر فلسـفی و نظری، حقـوق بشـر ارتبـاط مستقــیمی بــا    

توســعه ی اقـــتصادی دارد. در هر جامعه ای، حـــق کار و تأمین 

اجتماعی، موقعی معنی پیدا می کنند که زیربنای اقـتصادی جامعه از 

رشـد کافی بــرای کار آفرینی و تامین امنیتهای الزم اقــتصادی و 

اجتماعی برای داشتن زندگی شرافتمندانه و سـالم بـرخوردار باشـد. 

اقتصاد بیمار، نه امكانات الزم برای حفظ و ارتقاء سالمت اقـتصادی 

انسـانها را دارد و نه توان ایجاد شـرایطی که منجر بـه چنین اهدافی 

گردد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که ابعاد اقتصادی حقوق بشر، 

خود به خود در ارتباط با ساختارهای اقتصادی جامعه قـرار می گیرند 

و تامین یا عدم تامین حقوق اقتصادی، بی ارتباط با ایدئولوژی حاکم 

بر آن ساختارها نیست. انگیزه ی یك اقتصاد سرمایه داری بیشتر در 

جهت رشــد نیروهای مولده و ارضای خواســت های شـــخصی و 

خصوصی است. بر عكس، انگیزه ی یك اقتصاد سوسیالیستی حـتی 

تولید را مسـتلزم تمكین بــه منافع عمومی می کند؛ چه رســد بــه   

انگیزه ی سرمایه گزاری و کارآفرینی. اولی حقـوق فرد را مقـدم بـر 

حقـوق جمعی و دومی حقــوق جمع را مقــدم بــر حقــوق فردی          

می شمارد. در اقـتصادهای ترکیبـی اروپا، ما امروز شـاهد هموندی 

منظم و هدفمندی بــــــین این دو انگیزه و نیازهای فرد و اجتماع 

هستیم. به نكات ذکر شده باید فرهنگ جامعه و درك و التزام آن بـه 

حقـوق بشـر را نیز اضافه کرد. در جوامع سـنتی بـا فرهنگ بیشــتر 

مذهبی، مفاهیم حقوق بشر و حتی عدالت اجتماعی، بیشتر ناشـی از 

فرامین دینی و سنت گرایانه است تا متكی بر منشور حقـوق بشـری 

که امروز مد نظر ماست. در ایران، مفهوم عدالت اجتماعی متاسـفانه 

هنوز هم ناشی از الگوهای مذهبی است که به سختی می توانند خود 

را با مفاهیم جدید حقوق بشر تطبیق دهند. بـه همین علت اسـت که 

رهبران جمهوری اسالمی از حقوق بشر اسـالمی در مقابـل حقـوق 

بشر غربی صحبت می کنند.

 

           به عنوان آخرین سـوال؛ از دید شـما آیا توسـعه ی 

اقتصاد منجر به توسعه ی حقوق بشر در ایران هم می شود؟ 

اساساً رابطه ی این دو مقوله با یكدیگر چیست؟

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

یك:

دو:

سه:

 

مجلس در می آد، در تاریك ترین زوایای منحرف ترین سـینه 

چاکان نوین فروید هم یافت نمی شـه. مجلس عزیز، بـا تایید 

شورای نگهبان، قانون ازدواج پدرخوانده بـا دخترخوانده رو بـه 

تصویب رسوند. حـتی پدرخوانده های واقـعی سیسـیل هم که 

انواع جنایت اعم از قتل و دزدی و کالهبرداری رو انجام میدن، 

فكر نمی کردن که نام پدرخوانده این جوری بـه ننگ آغشـته 

بشه. یعنی قضیه فقط این نیست که حاال یه جایی یه قانونی تو 

اسالم نوشته شـده، داسـتان اینه که چطور این ملت، همیشـه 

بخشهای مربـوط بـه سـو اسـتفاده رو از اعماق تاریخ کشـف     

می کنن و با حـمیت هر چه تمام تر و اتحـادی مثال زدنی بـه 

انجام می رسونن!؟

 جدیداً ثابت شده که حتی با وجود رسانه های بـی شـمار و 

مدارك روشـن و واضح بـاز هم شـما می تونید بـه طور علنی 

45دروغ بــگین و تازه  هزار تا الیك هم بـــخورین. حـــاال 

فرض،”احــمدی نژاد که هولوکاســـت را انكار می کرد رفته 

است” اما رهبـر معظم در سـایت خود، هولوکاسـت را افسـانه 

12خوانده که هنوز هم بـه وضوح بـه فارسـی و  زبـان کافری 

دیگر موجود است، اما جناب ظریف در مصاحبه ای با شبكه ای 

بی سیِ امریكا، اعالم کردن که این، در واقـع اون نیسـت و در 

ترجمه اشتباه رخ داده. یعنی مثالً متن اصلی بوده: “افسـانه ی 

هولوکاســت، یكی از خواهران محجبــه یهودی ســت.” که 

ترجمه شده: “افسانه ی هولوکاست هیچ گاه رخ نداده است.”

 ملتی که سالهاسـت بـرای رنگ لبــاس و ارتفاع مانتو و 

جنس روسـری شـون تحقـیر می شـن، بـا گذاشــتن عكس 

شـلوارك های جین خودشـون بـه حــرفای نتانیاهو اعتراض 

کردن که گفته: “ملت ایران نمی تونن جین بپوشن!” این واقعاً 

حرکت نوبـرانه ای هسـت. شـلوارك جین رو شـما تو اداره ی 

ارشاد پوشیدی یا سر میدان آزادی منتظر تاکسی بودی؟ کاش 

اینكه مامورا، شب و روز تو خیابـون ملت رو می ندازن تو ون و 

ازشــون مث قــاتلها عكس می گیرن، یه کم بــه مردم بــر        

می خورد که کمپین راه بندازن براش.

مواردی که از متن قـوانین اســالم و یا از نمایندگان در 

ت 3 خسیاس

شرح واضحاتی که از شدت وضوح نامرئی اند

باشو
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توزیع فقر در قالبی رابین هودی

نگاهی شتابزده و غیرکارشناسانه به مسئله فقر در دولت احمدی نژاد

*سام محمودی سرابی

ورود

     1- در بـــادی امر بــــه نظر       

می رسـد که فجایع اقـتصادی رخ 

داده در دولت احــمدی نژاد، صرفاً 

نتیجه ی رویكرد پوپولیسـتی و بـه 

تعبــیری، لمپنی او و دولتش بـــه 

اقــتصاد بـــوده باشـــد اما نكته 

اینجاسـت که، این فاجعه بـه بـاور 

من، بـرآیند پروسـه ای بـود که بـا 

دنبال کردن سیاست های اقتصادی ترویكایی با پایان جنگ ایران و 

عراق توسط دولتهای سازندگی و اصالحات آغاز شـد و فرجامش در 

دولت مدعی عدالت احمدی نژاد نمود عینی یافت.

     از این حیث گفتنی ست که اساساً نقد و بازاندیشی مسئله ی فقر 

در دولت احـمدی نژاد، بـدون بـازخوانی عقبـه ی نگاه نئولیبــرالی 

دولتهای بعد از جنگ(البـته در حـوزه ی اقـتصاد)، عمالً غیر ممكن 

اســـت. جالب اینكه دولت احـــمدی نژاد که در گفتار، خود را نوکر   

طبقه ی کم درآمد معرفی می کرد، در پیاده کردن این سیاست های 

نئولیبرالی در حـوزه ی اقـتصاد، گوی سبقـت را از دو دولت پیشـین 

سازندگی و البته اصالح طلب ربـود؛ و شـاید بـتوان در یك تحـلیل 

پدیدارشناختی، رابطه ی علی و معلولی بخش عمده ای از مشكالت 

فقر حاصله از این رخداد(نظیر بحران بـیكاری، سقـوط نرخ برابـری 

ریالو افت مشهود در کیفیت زندگی و قـدرت خرید مردم و غیره) را 

     طبعاً بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد 

در هشت سالی که او سكان قوه ی مجریه جمهوری اسالمی 

را در دست داشت، نیازمند واکاویِ تحلیلی دقیق تری سـت 

که عموماً از عهده ی اقـتصاددانان بـرمی آید و کســانی که 

حداقل، سـیر افت و خیزهای اقـتصادی ایران را در طی این 

هشت سال از منظری کامال تحـلیلی آسـیب شناسـی کرده 

باشـند. از این حـیث پیش از آغاز هر بحـثی الزم بــه ذکر       

می دانم که نگاه این قلم نه یك نگاه آسیب شناختی یا حـتی 

کارشناسانه و تحلیلی، که یك بـازخوانی ضمنی از منظر یك 

شاهد عینی است.

در این جهت صورت بـندی 

کرد. ماجرای سیاسـت های 

اقتصادی دولت های نهم و 

دهم اما ماجرای ســـاختن 

یـك جامعـه ی جدیــد دو  

وجه ی بود که هیچكدام از این دو وجه را نمی توان کنار گذاشت. در 

یك طرف ترازوی ذهنی احــمدی نژاد، طبقــه ی مرفه و در طرف 

دیگر طبقه ی فقیر قرار داشت. در این صورت بندی جدید، طبقـه ی 

متوسط موضوعیت خود را از دست داده بود و همه ی اقشـار زیر نفوذ 

یك طبقه ی خاص(بـا مشـخصاتی مذهبـی) رابـطه ای خدایگان-  

بنده ای با دولت داشتند.

     بگذارید قضیه را بـا یك مثال 

کامالً دم دسـتی بـازتر کنیم: یك 

پیرزن روسـتایی بـا درك بســیار 

پایینی که از اقـتصاد دارد، عمالً در 

گفتارهای روزانه ی خود از حـجم 

دزدی ها در دولت هـای مختلـف 

می نالد و معتقــد اســـت که این 

سرمایه از جیب کسانی چون او بـه 

سرقـت رفته اسـت. سـازوکار این 

دزدی طبعاً برای او روشـن نیسـت اما روی اصل این دزدی تاکیدی 

غیرقابـل تردید دارد. در این میان احـمدی نژاد در مقـام  نماد حـق 

طلبی، سـتیز بـا سـتم و بخشـش دارایی های سـتمكاران بـه مردم 

نیازمند و دردمند ظاهر می شود تا از اغنیا به نفع فقرا باج بگیرد! 

     طبـعاً دولت احــمدی نژاد می توانســت بــه جای معرفی دانه   

درشت های دزدی و اختالس و به تعبیری افشاگری در پیرامون این 

موضوع، به افشای سازوکارهایی بپردازد که به طبقـه ی باالدسـتی 

اجازه ی دزدی های کالن می دهد. از این حیث اساساً کارکرد دولت 

احمدی نژاد تنها نمایاندن قـله ی یخ بـرای مردم عامه بـود؛ این در 

حـالی سـت که بـخش عمده ای از این کوه یخی، ذیل همین درك  

دم دستی از اقتصاد نهفته ماند. 

     اختالس و تعریف دم دسـتی عوام از حـس سرقــت ثروت های 

عمومی، بـــه نوعی بــــا این همانی ثروت و پول در نگاه و تعریف  
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احمدی نژاد در هم آمیخت و شكلی نمایشی و کمیك به خود گرفت 

که نمود آن را در معرفی برخی از دانه درشـت ها و بازداشـت بـرخی 

چهره های اختالس گر و رانت خوار(که خود محـصول فسـاد دولتی 

هستند)، می شد به وضوح دید!

     از این حیث گفتنی ست، با وجود نضج گرفتن طبقـه ی متوسـط 

در دو دولت سـازندگی و اصالحـات، دولت احـمدی نژاد بـا ذهنیت 

هدف قراردادن فقر، نیش تر بـر دملی زد که نتیجه اش از میان رفتن 

طبقه ی متوسط بود.

     همانطور که پیشتر عنوان شـد، این روند از دوران پس از جنگ و 

در دولتهای قبــلی بــه نوعی پی گرفته شـــده بـــود اما در دولت     

احمدی نژاد نیش تر بـه آن دملی خورد که پیشـتر بـا سیاسـت های 

نئولیبرالی در حوزه ی اقتصاد در دولت های قبلی سربرآورده بود. بـا 

این توضیح باید عنوان کنم که در این مجال قصد دارم از این سـطح 

گذشته، موضوع را با تمرکز بر سیاست های اقتصادی دولت احمدی 

نژاد پی بگیرم.

     2- اگر بخواهیم ناکامی اصلی احمدی نژاد درحوزه ی اقتصاد را 

مورد بازاندیشـی قـرار دهیم، ناگزیر خواهیم بــود بــه معضل رکود 

تورمی که نیازمند برنامه های خاص با زمان بندی مشـخص اسـت، 

بپردازیم. برنامه ای که بتواند از سـویی در ایجاد انقبـاض اقـتصادی 

بـرای مهار “تورم” و انبسـاط اقـتصادی بـرای جلوگیری از “رکود”، 

موفق عمل کند. این درحالیست که فهم دم دستی و غیرکاربردی او 

35از مفاهیم پیچیده ی اقـتصادی، بـه بحـرانی دامن زد که درطی  

سال گذشته بی سابقه بود.

     همزمانی دوبحران “رکود” و “تورم” در تاریخ معاصر ناگزیر ما را 

30یاد دهه ی  اروپا و ظهور فاشیسـم می اندازد. اقــتصاددانان بــه 

صورت جداگانه بــرای رفع معضل رکود و معضل تورم درمان های 

مشـخصی دارند اما زمانی که این دو مفهوم در عرض هم، اقــتصاد 

یك کشـور را مورد حـمله قـرار می دهند، قـضیه کمی دشــوارتر و 

پیچیده تر می شـود. چراکه سیاسـت انقبـاضی بـرای مهار تورم بـا 

سیاست تزریق سرمایه به بازار برای حذف رکود، در تناقـض و تضاد 

قرار می گیرد. 

     3- شاید به جرات بتوان مدعی شد که اساساً میان مشی و منش 

یك دولت، ادبیات آن و البته سایر بازوهای حـكومتی آن، رابـطه ای 

زنجیرگون وجود دارد. رابطه ای که می توان براسـاس آن سـاختار و 

شاکله ی آن دولت را واکاوید.

     عموماً دولت های نهم و دهم را دولت های پوپولیست نامیده اند 

اما این پوپولیسم احمدی نژادی اساساً چه نمودی در اقـتصاد داشـته 

است؟ پاسخ به این پرسـش از جهاتی سـهل و از جهات دیگر ممتنع 

است.

     یك تعریف اساسی و چارچوب بندی شده ی پوپولیسم این است 

که، دولت ارتباطی کامالً مستقیم و بالواسطه بـا ملت ایجاد و سـعی 

می کند تا مفاهیم پیچیده ی اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و غیره را 

به سطحی بسیار نازل و دم دسـتی تقـلیل داده و آنها را بـرای مردم، 

ساده سازی کند.

     شـاید اگر مدعی شـویم که نخسـتین بـازوی پوپولیسـم بـرای 

رسیدن به هدفش اقتصاد است، راه به بـیراه نبـرده ایم. در این میان 

دولت احمدی نژاد نیازمند هموارکردن راه خود بـرای تصاحـب ذهن 

توده های فقیر بـود و این کار جز بـا حـذف نگرش کارشناسـانه بـه 

اقتصاد میسر نمی شد. درنتیجه در بادی امر، سازمان برنامه و بودجه 

که پشتوانه ی علمی اقـتصادی دولت در بازبـینی بـودجه ی کشـور 

است، مشمول حذف شـد و در ادامه در یك اقـدام تقریبـاً انتحـاری، 

احـمدی نژاد و کارشناسـان اقـتصادی وی، بـا این همانی کردن دو 

مفهوم بسیار پیچیده ی “ثروت” و “پول”، همه ی مناسبات منطقـی 

اقتصاد کشور را تحت الشعاع رویكرد پوپولیستی خود قرار دادند. آنها 

گویـی نمی دانستند که چاپ پول و توزیع آن به هیچ عنوان رابطهی 

خطی با تولید ثروت ندارد.

     4- داعیه ی دولت احمدی نژاد توزیع ثروت بـود اما چه شـد که 

همین توزیع ثروت، نتیجه ای عكس داد و به جای توزیع ثروت، فقر 

توزیع شد؟

     شاید پاسخ این سوال را در فهم پوپولیستی دولت وی از اقـتصاد 

بتوان جست: در این رویكرد سیاسی تعاریف بسـیار پیچیده نه سـاده 

سـازی که گاه مورد ســاده فهمی قــرار می گیرند و این موضوع در 

سیاست های اقتصادی احمدی نژاد نمود عینی بیشتری داشـت بـه 

طوری که تعریفی که احـمدی نژاد از عدالت داشــت نیز بــه بــاور 

بسیاری از منتقدان او تعریفی مذهبـی و حـتی در اغلب موارد بسـیار 

نازل تر از تعاریف مذهبـــی بــــود. از نگاه او و دولتش، عدالت در 

بازداشت دانه درشتها و آقـازاده ها خالصه می شـد بـه این معنی که 

کافیست رابین هود وار ابتدا کسانی چون شهرام جزایری و غیره را به 

سزای اعمالشان رساند و با پول آنها برای مردم روستاهای دورافتاده، 

سیب زمینی تدارك دید!
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     این شـعار سوسیالیســتی 

توزیع ثروت که بـه اعتبــاری 

موجب اقبــــــــال عمومی 

) بــه وی  1384اولیه(درسـال 

بود، به دلیل نبـود پشـتوانه ی 

اقتصادی و البته فهم دم دستی 

از مفاهیمـی پیچیــده چــون 

عدالت اقتصادی، پول، سرمایه 

و غیره بــــــود که در نهایت    

همه ی این مفاهیم بـــــــه     

گزاره ی رابین هودی”توزیع پول و نقدینگی در میان طبقه ی فقیر” 

تقلیل داده شد.

    گسترده شـدن مرز فقـر در بـادی امر بـا الغرتر شـدن طبقـه ی 

متوسط، به واسطه ی ضعیف تر شدن قشر متوسط رو بـه پایین آغاز 

شد؛ به این معنی که اساساً در دولت احمدی نژاد قشر متوسط رو بـه 

پایین عمالً مرز خود را با طبقه ی کارگر (بر اساس تعاریف موجود) از 

دست داد.

     نكته ی دیگری که بســــیاری از منتقــــدان طرح هدفمندی     

یارانه ها، آن را ناپخته و ناکارآمد توصیف می کردند ادبـیاتی بـود که 

آن را بـه مخاطبـانش معرفی می کرد: دولت خود را درمقــام منجی 

ملت معرفی می کرد که قصد داشت سرمایه و ثروت مردم را بـه آنها 

بــازگرداند از طریقــی کامال ملموس و محســوس: واریز نقــدی      

یارانه های غیرنقدی.

     5- نكته ی دیگری که در این میان قابـل بررسـی اســت، بــه 

رویكرد دولت در چارچوب بـندی روانشناسـانه ی فقـر بــرای ذهن 

طبقات اجتماعی خالصه می شود.

     نخستین گام احـمدی نژاد در این جهت، سـاده سـازی و سـاده 

انگاری دو مفهوم “رکود” و “تورم” در گفتارهای بالواسـطه اش بــا 

مردم بـود که عموماً نیازمند یك بـرنامه ی عریض و طویل و البـته 

زمانمند است.

     اما پرسیدنی ست که اساساً از حیث روانشناختی، مرز فقر چگونه 

افزایش می یابــد: تلقــین این ایده بــه ذهن مردم که، تنها اغنیا و 

ثروتمندان بــه کمك دولت نیاز ندارند و در این میان باقـــی مردم 

نیازمند کمكهایی هسـتند که دولت در مبـارزه بــا ثروتمندان از آنها 

کسب کرده و به طبقه ی فقیر می رساند.

     طبعاً در این پروسه، حـس 

عدالت بـا عین عدالت یكسـان 

انگاشته می شود و طبیعی ست 

که بـه جای توزیع ثروت، فقـر 

توزیع می شود.

     این توزیع فقر، هم جنبه ی 

روانی داشــت و هم جنبــه ی 

عینی؛ کـه مـی تـوان آن را در 

شاخص های اقتصادی به عینه 

دیـد: سقوط تولیــد ناخالــص 

داخلی، افزایش تورم و جامعیت رکود و غیره.

45     آن  هزارتومانی که در دولت های قبـلی بــه جای تحــویل 

مستقیم بـه مردم، بـه عنوان یارانه ی غیرنقـدی بـه اقـتصاد تزریق    

می شد، اینبار بـه دسـت مردم داده شـد تا از این رهیافت، راه بـرای 

افزایش مرز روانی فقر باز و به اعتباری آن را چارچوب بندی کرد. بـه 

ساده ترین بیان این رویكرد نتیجه ای روشن داشـت: ملموس کردن 

توزیع سرمایه از راه توزیع مستقیم پول بین مردم و این همانی کردن 

مفاهیم “پول” و “ثروت” در ذهنیت عامه یا بـه تعبـیری درسـت تر: 

برابر نهادن پول و ثروت(به مثابه ی دسـتاوردهایی واجد ارزش های 

مادی).

خروج

*نویسنده و روزنامه نگار

     بـه اعتبـاری می بایسـت دولت احـمدی نژاد را در طول 

دولت های قبـلی ارزیابـی کرد. نكته ی اصلی اینجاسـت که 

اساسـاً روند خصوصی سـازی شــرکتهای دولتی، حــذف    

یارانه ها که در جهت سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد 

(مورد تاکید بـانك جهانی و صندوق بـین المللی پول) بـود، 

تهدید امنیت شـغلی که بـه واســطه ی لغو قــراردادهای 

اســتخدام رســمی صورت گرفت و غیره همه و همه عمالً 

محصول دنباله روی سیاست های نئولیبرالی مطرح در مكتب 

شیكاگو بود. بنابـراین نمی توان تنها دولتهای نهم و دهم را 

باعث و بانی آنچه در این هشـت سـال رخداد معرفی کرد و  

می بایست قضیه را در سطحـی عمیق تر و پدیدارشناسـانه 

مورد واکاوی و واشـكافی قـرار داد؛ نكته ای که خود موضوع 

پژوهش های بیشتری می تواند باشد.

عكس ها از ایسنا
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زنان و سهم آنان از بازار کار و سرمایه

شهاب شریفی

     با گذار تاریخی بشر، از دوران فئودالی بـه عصر صنعتی و شـكل 

گیری شاخصهای جدید در زندگی بشـر و تغییرات عمده در نحـوه و 

ابـزار تولید، بــه موازات آن کارکرد انســان هم تغییر کرد. در جهان 

جدید دیگر مردان تنها نیروی موجود در بـازار کار نبــوده و جایگاه، 

نقش خانواده، ارکان آن و بـه تبـع آن، نقـش زن هم از موجودی که 

وظیفه ی او فراتر از فرزند آوری بــه منظور فراهم کردن نیروی کار 

بیشــتر بـــرای خانواده و اداره ی امور خانه در حـــد تمیز کاری و     

شسـت وشـو و آشـپزی نبــود، بــه یكی از مهره های تاثیرگذار در 

بخشهای مختلف اقتصادی، تغییر کرد.

     عصر مدرن با تغییر تمامی ساختارها و نهادها، نقش های جدید و 

کارکردهای جدیدی بـــرای هر کدام از اعضای جامعه فراهم کرد و 

یكی از این تغییرات ورود زن بــه عرصه ی فعالیتهای اقــتصادی و 

اجتماعی و حـــــتی 

سیاسی بود. 

     اگر قبـالً ورود زن 

به جامعه یك سـاختار 

شـــــــكنی و امری 

عجیب، در حد داستان 

و افسانه بود، دروازه ی 

جدید تمدن بشـــری 

زنـان را موجوداتـی در 

نظر گرفت که هماننـد 

مردان در جامعه نقش 

و کارکرد فعال داشته و 

می توانند پا به پای مردان در تولید نیروی کار و فراهم کردن ثروت و 

باال بردن حجم تولید ناخالص ملی گام بردارند. 

     این روند در ایران هم بــا آغاز 

دوره ی سـلطنت پهلوی شــكل 

عملی تری بـه خود گرفت و زنان 

ایرانی از کنج خانه ها بیرون آورده 

شده و به اجتماع فراخوانده شـدند 

و به آنان نقش هایی که تا قبـل از 

آن حـتی در بـاور و خیال کســی  

نمی گنجید، داده شد و ایشان هم به حق، با درك تواناییها و قدرتها و 

شناخت استعداد و نقاط قوت و ضعف خود، از این فرصت بـه خوبـی 

استفاده کرده و نقـش و تاثیر گذاری خود را در بـاالترین حـد ممكن 

نشان دادند.

     امروزه دیگر بحـــث از 

حـضور زنان در بـازار کار و 

نقــــــش آنان در تولید و 

پذیرش مشـــاغل مختلف 

حـتی در ســطوح بــاالی 

تخصصی و مدیریتی امری 

عجیب و شگفت انگیز نیست، بـلكه کامالً عادی و طبـیعی اسـت و 

حتی مرتجع ترین افكار و قشرها در جامعه ی ایران هم، حضور زنان 

و نقش آنان در جامعه را، ولو با اکراه، می پذیرند. اما سوال اصلی این 

است که: آیا زنان ایرانی با وجود تاثیرات فراوانی که در ساختار بازار و 

نیروی کار و تولید کشور دارند، به همان اندازه از ثروت تولید شده در 

جامعه بــــــهره مند     

می گردند؟

     به عبارت دیگر بـا 

توجه بـــه تالش روز 

افزون و فعالیت شـانه 

بـه شــانه ی زنان در 

عرصه ی اقـــتصاد و 

تولید، آیا بـازده ثروت 

برای آنان بـه اندازه ی 

تالششان و هم ردیف 

با مردان هست؟ 

     باید این مسـئله را 

پذیرفت که به همراه افزایش جمعیت جوان در کشور، ورود زنان بـه 

عرصه ی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، چشـمگیر بـوده و این در 

حـالی اسـت که بـازار کار کشـور، 

دارای ساختارهایی نامناسب از نظر 

جذب نیروی کار، بـه ویژه کار زنان 

است. 

     افزایش جمعیت زنان بــیكار و 

رشــد بــاالی میزان بــیكاری در 

ســالهای اخیر، نه تنها بـــه علت 

60افزایش زاد و ولد در دهه ی  ، بلكه به دلیل گرایش به تحصیالت 

دانشـگاهی در میان زنان و تغییر نگرش آنها نسبـت بــه فعالیتهای 

اجتماعی است.

اگر قبالً ورود زن به جامعه یك ساختار شكنی و امری عجیب، 

در حد داستان و افسـانه بـود، دروازه ی جدید تمدن بشـری 

زنان را موجوداتی در نظر گرفت که همانند مـردان در جامعـه 

نقـش و کارکرد فعال داشـته و می توانند پا بـه پای مردان در 

تولید نیروی کار و فراهم کردن ثروت و باال بردن حـجم تولید 

ناخالص ملی گام بردارند. 
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     خواست های اجتماعی زنان طی سه دهه ی اخیر، دگرگون شده 

است. زنان خواستار حضور مستمر در جامعه هستند. طی یك دهه ی 

گذشـته گرایش بـه تحـصیل در میان زنان افزایش یافته و شــكی 

نیست که نمی توان شرایط تحصیل را برای آنها فراهم کرد و از آنها 

خواسـت که پس از اتمام دوره های دانشـگاهی، بـه بــازار کار وارد 

نشوند. (1)   

     نگاهی به شـاخصه های آماری هم نشـان می دهد که وضعیت 

زنان در بازار کار و اشـتغال، بـر خالف ادعاها و آمار و ارقـام رسـمی، 

بسیار پایینتر از مردان است. (2)

     زنانی هم که وارد کار می شــوند، دارای مشـــكالت عدیده ی 

اجتماعی، همانند نگاه ابزاری بـه زن و توقـعات نابـه جای مدیران و 

تغییر انتظارات اجتماعی و حتی خانوادگی از آنان است. زنی که پا بـه 

پای مرد در بیرون از خانه کار می کند، همچنان مسئول اداره ی امور 

 امروزه دیگر بحث از حضور زنان در بازار کار و نقـش آنان در 

تولید و پذیرش مشـاغل مختلف حـتی در ســطوح بــاالی 

تخصصی و مدیریتی امری عجیب و شـگفت انگیز نیســت، 

بلكه کامالً عادی و طبیعی اسـت و حـتی مرتجع ترین افكار و 

قشـرها در جامعه ی ایران هم، حـضور زنان و نقـش آنان در 

جامعه را، ولو با اکراه، می پذیرند. اما سـوال اصلی این اسـت 

که: آیا زنان ایرانی بـا وجود تاثیرات فراوانی که در ســاختار 

بازار و نیروی کار و تولید کشور دارند، به همان اندازه از ثروت 

تولید شده در جامعه بهره مند می گردند؟
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خانه داری و پذیرش نقش مادرانه است و در حوزه ی اقـتصادی هم 

از او  انتظار می رود که نقشـی مسـاوی بـا مرد “در صورت داشــتن 

همسـر” و یا نقـش کمی بـرای خانواده “در صورت مجرد بــودن”، 

داشـته باشـد و این موضوع بــرای زنانی که از همســران خود جدا    

شده اند و به اصطالح “مطلقه” هستند، بسـیار بـغرنج تر اسـت؛ زیرا 

آنان در جامعه ی ایرانی به طور کلی یا باید زندگی خود را در شـرایط 

پر تالطم اقتصادی و اجتماعی ایرانی سامان بدهند و یا بـه ازدواجی 

مجدد تن در دهند و در موارد بسـیار بـدتر، بــه دامان خانه ی پدری 

بازگردند.

     از طرفی با نگاهی به جداول آماری مرکز آمار ایران هم، علیرغم 

اینكه بـیانگر افزایش فرصتهای شـغلی بـرای زنان، بـه ویژه قشــر 

تحـصیلكرده اسـت، اما بـاز هم در عمل، بــه علت ســاختار خاص 

اقـتصادی و اجتماعی ایران، نمی توان ادعا کرد که شـرایط اشـتغال 

زنان در وضعیت مطلوبی است. بر اساس آمار ارائه شـده توسـط این 

مرجع: میزان مشـارکت اقـتصادی زنان فارغ التحــصیل دوره های 

1/71آموزش عالی از 6/81 درصد در سال 1376، به  درصد در سـال 

1381 کاهش یافته است. آمار فوق نشان دهنده ی این است که، بـا 

توجه به نقش نان آوری مردان و محدودیت فرصتهای شغلی بـرای 

زنان، بـه مرور درصد زنان خانه دار دارای تحـصیالت عالی، افزایش 

پیدا کرده است.

     مروری بـر شـاخص های عمده ی نیروی کار هم طی سـالهای 

1380 تا 1384 نشان می دهد که، نرخ مشارکت اقتصادی در کشـور 

5/38به طور متوسـط در حـدود  درصد بـوده؛ ضمن اینكه میان نرخ 

زنمردکل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

نرخ مشارکت اقتصادی

10نرخ بیكاری جمعیت  ساله و بیشتر

ساله و بیشتر 15نرخ بیكاری جمعیت 

- ساله  24نرخ بیكاری جوانان  15

- ساله  29نرخ بیكاری جوانان  15
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مشارکت اقتصادی زنان و مردان، تفاوت و شكاف قابل مالحظه ای 

وجود دارد، بـه طوریكه متوســط نرخ مشــارکت زنان و مردان طی 

7/63سالهای 1380 تا 1384، به ترتیب 5/12 و  درصد بوده است.

     نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 8/11 درصد در سـال 1380، بـه 

1/17 درصد در سال 1384، رسـیده اسـت. همچنین نرخ مشـارکت 

اقـتصادی مردان از 1/62 درصد در سـال 1380 بـه 9/64 درصد در 

سال 1384 رسیده است. از طرف دیگر، نرخ بیكاری در میان زنان از 

9/19 درصد در سال 1380 به 17 درصد 

در سال 1384 رسیده است. نرخ بیكاری 

1/41زنان 15 تا 24 ســال نیز از  درصد 

در سال 1380، به 2/32 درصد در سـال 

1384، کاهش یافته است.

     مطالعه ی ســهم اشــتغال زنان در 

بخش های مختلف اقـتصادی (صنعت، 

کشــاورزی و خدمات) طی ســـالهای 

1380 تا 1384 نیز،  بیانگر آن است که، 

84/39زنان در بـخش خدمات ( درصد) 

باالترین میزان مشـارکت را نسبـت بـه 

دیگر بـــــخش های اقــــــتصادی 

با توجه به این شرایط، به نظر می رسد که در ایران، زن عالوه 

بر حفظ کارکرد خود بـه عنوان کدبـانو و مدیر منزل، بـاید هم 

پای مردان در بیرون کار کند؛ بـدون اینكه سـهمی بیشـتر از 

نیروی کار مضاعفی که می گذارد ببـرد. در حقیقــت اگر بــه 

جایگاه زن در نظام اقتصادی رنجور ایران نگاهی بـیاندازیم، 

به این باور می رسـیم که زنان اگرچه در مباحـث مربـوط بـه 

حوزه ی کار نیرویی حـتی بیشـتر از مردان صرف می کنند، اما 

سهم آنان از بهره وری و تولید و انباشت ثروت بسـیار کمتر از 

حد تصور اسـت. در کنار این موضوع هنوز بـاورهای جامعه ی 

ایرانی به این حد از توازن و تكامل نرسیده است که استقـالل 

مالی زن را حتی در مورد دسترنج خود بپذیرد و زنان ایرانی بـا 

درآمد خود وظیفه دارند تا بخشـــــی از هزینه ها و نیازهای 

اقتصادی خانواده و خودشان را تامین کنند و چه بسا کار کردن 

برای یك زن به معنای محرومیت او از آن دسـته از امتیازهای 

مالی باشـد که، زنان بـیكار در حــوزه ی زندگی خانوادگی و 

زناشویی از آن بهره مند می شوند.
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(کشاورزی74/31 درصد و صنعت4/28 درصد) دارا هستند.

     سـهم اشـتغال زنان و مردان در بخشـهای مختلف اقـتصادی از 

لحـاظ سـاختاری تا حـدودی متفاوت اسـت. طی سـالهای 1380 تا 

1384، در بخش صنعت سهم اشـتغال مردان (6/30 درصد) از زنان 

4/28( درصد) بیشتر بوده در حالی که میزان مشارکت زنان در بخش 

8/22کشاورزی (  درصد) از مردان ( درصد) بیشتر بوده است. 74/31

     همین طور براسـاس آخرین اطالعات منتشــره از سرشــماری 

8/2عمومی نفوس و مسـكن سـال  در ایران، حــدود  میلیون  1385

درصد) از جمعیت شــاغالن کشـــور را، زنان تشـــكیل         13/6نفر(

36می دهند که از این میزان در حـــــــدود  درصد آن زنان دارای 

تحصیالت عالی می باشند.(3)

     با توجه به این شرایط، به نظر می رسد که در ایران، زن عالوه بر 

حفظ کارکرد خود به عنوان کدبانو و مدیر منزل، باید هم پای مردان 

در بیرون کار کند؛ بدون اینكه سهمی بیشـتر از نیروی کار مضاعفی 

که می گذارد ببرد. در حقیقـت اگر بـه جایگاه زن در نظام اقـتصادی 

رنجور ایران نگاهی بیاندازیم، به این باور می رسـیم که زنان اگرچه 

در مباحث مربوط به حوزه ی کار نیرویی حتی بیشتر از مردان صرف 

می کنند، اما سهم آنان از بـهره وری و تولید و انباشـت ثروت بسـیار 

کمتر از حد تصور است. در کنار این موضوع هنوز باورهای جامعه ی 

ایرانی به این حد از توازن و تكامل نرسیده اسـت که استقـالل مالی 

زن را حتی در مورد دسترنج خود بـپذیرد و زنان ایرانی بـا درآمد خود 

وظیفه دارند تا بخشــی از هزینه ها و نیازهای اقــتصادی خانواده و 

خودشان را تامین کنند و چه بسا کار کردن بـرای یك زن بـه معنای 
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محرومیت او از آن دسته از امتیازهای مالی باشـد که، زنان بـیكار در 

حوزه ی زندگی خانوادگی و زناشویی از آن بهره مند می شوند. 

     در حقیقت، اگر خط فقر در ایران را با توجه بـه جنسـیت تفكیك 

کنیم، آنچه که مسلم است سهم زنانی که زیر خط فقر هستند، بسیار 

بیشتر از مردان در همین زمینه می باشد. فقری که با خود همزادهای 

نامیمونی مانند روســپی گری را بــه بــار می آورد؛ زیرا این معضل 

اجتماعی و رشد آن فقط به دلیل تقـاضای روز افزون بـازار و توانایی 

اقتصادی مردها نیست، بلكه از سویی دیگر نشان دهنده ی موقعیت 

نابه سامان اقتصادی زنهایی است که اکثریت قریب به اتفاق آنان نه 

از روی بوالهوسی و لذت جویی، بلكه به واسطه ی فقـر اقـتصادی و  

فشارهای مالی حاضر به تن فروشی می شوند.

     مشـكالت زنان شـاغل نیز در زمینه های کاری و تناسـب بـین 

فعالیت و تخصص و حقـــوق دریافتی، خود نشــــانه ی دیگری از 

موقعیت وخیم زنان در بازار اقـتصادی ایران اسـت. در این خصوص 

مصاحبه های کوتاهی با 

دو تن از بــــــــانوان 

تحصیلكرده و شاغل در 

داخل ایران داشـــتیم: 

خانم (ن. ع) بــه عنوان 

مســــــــئول یكی از 

بخشـــهای تخصصی 

گوارش و کبـــد تهران 

اظهار می کند که بــــا 

وجــــود تخصــــص 

دانشگاهی و مسـئولیت 

12باالی اداری و انجام  

ســـاعت کار روزانه ی 

طاقت فرسـا و سـخت، حقـوق دریافتی او و سـایر هم رده هایش در 

300حدود  دالر امریكا در ماه است و این رقـم در مورد همكارانی که 

در رده های پایین تر هستند بـه مراتب کمتر اسـت. حـال بـا در نظر 

گرفتن وضعیت معیشـــتی، اگر یك زن کارمند در ایران بـــخواهد 

مستقل هم زندگی کند، وضعیت برای او بسیار پیچیده تر و بغرنج تر 

خواهد بود. 

     از نظر خانم (س. ب) نیز که مدرس دانشـگاه اســت، موقــعیت 

اقــتصادی زن ایرانی یك موضوع کامالً جدا از مقـــوله ی ثروت و 

درآمدزایی اسـت؛ زیرا اگر کار کردن زن ایرانی در بــازار کار را بــه 

عنوان عاملی برای کسـب ثروت و اندوخته ی مالی در نظر بـگیریم، 

نتایج آن بسـیار ناامید کننده خواهد بـود. زنان در حــوزه هایی مانند 

آموزش عالی، بر خالف انتظارات عموم، دارای میزان درآمدی بسیار 

پایین، در حدود هر ساعت تدریس، 2 دالر امریكا می باشد. 

     در هر حـال بـه نظر می رسـد که سـهم زنان در بـازار کار ایران 

متناسب بـا سـهم آنان از تولید ثروت و اندوخته نباشـد و زنان ایرانی 

برای رسیدن به مراحلی که بتوانند سـهمی از ثروتی که خاص بـازار 

تولید و کار اسـت را بـه دسـت بـیاورند، راهی بـس ســخت و پر از 

مشكالت در پیش دارند. 

1- زهره ایرانی، بازار کار و نقش اقتصادی زنان در آن، مجله ی مهرگان

2- همان مرجع 

، مرکز آمار ایران 31385- نتایج اولیه ی سرشماری عمومی نفوس و مسكن 

خانم (ن. ع) بـه عنوان مسـئول یكی از بخشـهای تخصصی 

گوارش و کبــد تهران اظهار می کند که بـــا وجود تخصص 

12دانشگاهی و مسئولیت بـاالی اداری و انجام  سـاعت کار 

روزانه ی طاقت فرسا و سخت، حقوق دریافتی او و سـایر هم 

300رده هایش در حدود  دالر امریكا در ماه است و این رقـم 

در مورد همكارانی که در رده های پایین تر هستند بـه مراتب 

کمتر است. 

عكس ها از مهر
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پایان فقر، به زودی

*نویسنده: جفری ساکس/ نیویورك تایمز    ترجمه: جمال حسینی

جمال حسینی

     وقتی که پنجاه سال قبل پرزیدنت جان.اف کندی، برای صلح 

تالش می کرد، به پارلمان ایرلند گفت: “مشكالت دنیا ممكن نیست 

با تردید یا منفی نگری افرادی که افقهای محدودشده با واقعیتهای 

آشكار دارند، حل شود. ما امروز به مردانی نیاز داریم که رویای 

چیزهایی را دارند که هرگز نبوده و می پرسند چرا که نه؟”

   امروز، مردم بیشتر و بیشتری آرزومند یك جهان بدون فقر 

هستند. در ماه آوریل، کمیته ی توسعه در بانك جهانی موعد تحقق 

2030و پایان فقر مضاعف را سال  اعالم کرد.

     اخیراً نیز کار گروه اهداف جهانی مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد اظهار نظری کرد: ”ریشه کنی فقر در جهان هدفی بلند 

2005پروازانه اما قابل تحقق است.” به عنوان کسی که در سال  

نوشته بود، نسل ما نسلی ست که 

می تواند به فقر مضاعف پایان 

دهد، خرسندم که می بینم این 

ایده در باالترین سطوح ریشه 

دوانده است.

     آیا این ها خیاالتی هستند از 

جنس شتاب زدگی و سردرگمی و 

ریشه در کشمكش ها و تغییرات 

آب و هوایی دارند، یا موج فراگیر گرایش به این ایده که اخیراً ظاهر 

شده از چیزهایی واقعی برمی خیزد؟ شواهد حق را به خوش بینان 

می دهند. همچنین شواهد هر دو دیدگاه را در این رابطه، حمایت  

می کنند؛ چه دیدگاه افرادی که به بازار اهمیت می دهند و چه 

دیدگاه افرادی که بیشتر به استراتژی مالكیت عمومی (مترجم: 

منظور مالكیت ملی یا همان سوسیال دموکراسی اسكاندیناوی است 

که شرکت های بزرگ همگی ملی هستند، بر خالف آمریكا که همه 

چیز حتی ارتش هم متشكل از کارتل های خصوصی است) اعتقاد 

دارند. این ها در واقع ضمائم یك محتوا هستند.

     تصویر جهانی قاعدتاً افراد منفی نگار را شگفت زده خواهد کرد. 

بر اساس گزارش بانك جهانی، تعداد خانوارهای زیر خط فقر در 

1/25کشورهای در حال توسعه (در حال حاضر با شاخص  دالر برای 

هر فرد در هرروز بر اساس قیمت های بین المللی سنجیده می شود) 

، به چهل و سه  1980کاهش شتابانی داشته؛ از پنجاه و دو درصد در 

2010درصد در و بیست و یك درصد در  ؛ حتی کشورهای  1990

جنوب صحرای آفریقا که 

بیشترین نمود فقر را دارند، 

با تغییر از پنجاه و هشت 

، به چهل و  1999درصد در 

، یك  2010نه درصد در 

کاهش مهم را تجربه کرده اند.

    نشانگرها عمدتاً در حوزه ی بهداشت برجسته هستند. بر اساس 

، میزان مرگ و میر  2013آخرین مطالعه ی یونیسف در سپتامبر 

177کودکان زیر پنج سال در آفریقا از  مرگ در هر هزار تولد 

مرگ در هر هزار تولد در و به  مرگ در هر  ، به  98در 2000 155 1990

، کاهش یافته است. شاخص ها همچنان باالست  2012هزار تولد در 

اما پیشرفت پر شتاب است.

     وقتی که در آمارهای مورد 

اشاره شُبهه ای نیست، سوال این 

خواهد بود: چطور مطمئن شویم 

بهبود درآمد، بهداشت و سایر ابعاد 

ریشه کنی فقر (به عالوه 

دسترسی به آموزش، آب 

آشامیدنی سالم، برق و فاضالب) 

تا زمان پایان فقر مضاعف در دنیا ادامه خواهد داشت. بایستی اذعان 

داشت که بحث و جدالهای تند معموالً بیشتر گرما تولید می کنند تا 

نور.

     پایه و اساس، رشد اقتصادی است و بنابر این اقتصاد بازار حیاتی 

ست. فقر آفریقا به یك معنا کاهش پیدا کرده، به خاطر اینكه نرخ 

، به   5/7رشد اقتصادی درصد در سالهای سیاه  تا  2000 1970 2/3

، افزایش پیدا کرده است. بدون  2010درصد در محدوده ی  تا 2000

رشد اقتصادی، نمی توان به ثبات در بهبود درآمد و بهداشت دست 

یافت. ادامه ی پیشرفت به زیر ساخت های عمده - آب، برق و 

مدیریت زباله- وابسته است و این نیز به نوبه ی خود به تامین مالی 

از سوی بخش خصوصی در مقیاس بزرگ و بالطبع یك چهارچوب 

بازار مناسب نیاز دارد .

     بنابراین احساسات ضد بازار تاثیر مثبتی بر کاهش فقر ندارند در 

عین حال بازار آزاد بنیادگرایانه هم مناسب نخواهد بود. رشد 

اقتصادی و کاهش فقر نمی تواند به تنهایی با بازار آزاد حاصل شود. 
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کنترل بیماریها، آموزش 

عمومی، ارتقا و معرفی دانش و 

تكنولوژیهای جدید و حمایت 

از محیط زیست، عملكردهای 

عمومی (مترجم: این مفهوم 

ناظر بر عملكرد کلیت جامعه 

است که بایستی در واقع با 

حضور عموم انجام شود. 

بدیهی است وقتی از بازار آزاد 

حرف می زنیم، نقطه ی مقابل 

آن در این دنیا حضور دولت در عرصه ی اقتصاد است پس این 

عمومی به معنی تلفیقی از عملكردهای جامعه ی مدنی با کار    

ویژه های دولت است) هستند که باید با بازار خصوصی همراه شوند.

     دو نكته ی کلیدی را در کاهش فقر اخیر در نظر بگیرید: نخست 

ورود تلفن های همراه که انقالبی در زمینه ی ارتباطات و بسیار 

موارد دیگر از روستاهای دور افتاده ی آفریقا تا خیابان های منهتن 

نیویورك ایجاد کرده است.

     دیگر اینكه تلفن های هوشمند به انتقال دانش، مراقبت های 

پزشكی، امور مالی و زنجیره های کشاورزی کمك می کند. کنترل 

ماالریا با استفاده از تكنولوژیهای جدید، ورود پشه بندهایی با دوام 

طوالنی، تشخیص سریع آزمایشها و نسل جدیدی از داروها به 

عنوان عواملی موثر مقدور شد و همین مورد، در کاهش فقر در آفریقا 

تاثیر حیاتی گذاشت.

     در هر دو مورد فوق حضور بخش خصوصی ضروری است، نه 

فقط جهت نوآوری و توسعه ی تكنولوژی ها، بلكه این بخش قادر 

است در کوتاه مدت این دستاوردها را ترویج و توزیع نیز نماید، صدها 

میلیون تلفن همراه و پشه بند به کاهش فقر روستاها در طی چند 

سال اخیر کمك کرده اند.

    اکنون بخش غیرخصوصی نیز در جایگاه حساسی قرار دارد؛ 

بودجه های عمومی برای علوم و توسعه ی فناوری ها ضروری 

هستند. بودجه ی جهانی برای مقابله با بیماریهای ایدز، تی بی و 

ماالریا ضروری است. آژانسی که توسط جامعه ی بین المللی 

حمایت می شود نقش به سزایی در توزیع گسترده ی پشه بندها 

30داشته و در نتیجه، به کاهش  درصدی ماالریا منتهی شده است. 

نرم افزارهای تلفن همراه که توسط هر دو بخش عمومی و 

خصوصی حمایت می شوند، 

مورد استفاده ی گسترده ی 

کارمندان بخش بهداشت 

هستند.

    می توان گفت، مبارزه برای 

پایان بخشیدن به فقر، در واقع 

به ایجاد نوعی جدیدی از 

سرمایه داری تلفیقی کمك 

می کند. جدلهای قدیمی 

تقابل عرصه های عمومی و 

خصوصی، اکنون با استراتژی های جدیدی که در بردارنده ی هر دو 

بخش عمومی و خصوصی است جایگزین شده است. نیاز به هر دو 

بسیار فوری تر خواهد بود، چرا که تغییرات آب و هوا و کمبود آب در 

حال تشدید شدن است. همچنین باور اینكه اهداف جسورانه ی 

جهانی، اقدامات جسورانه را اقتضا می کند ثابت خواهد کرد که یأس 

و منفی نگری اشتباه است. یك جهان متعهد به پایان فقر مضاعف، 

خالقیت موثر خواهد داشت و عمل خواهد کرد.

     همانطور که کندی نیم قرن پیش بیان کرد: “با تعریف واضح تر 

اهداف خود- با برجسته کردن بیشتر کنترل وکاستن از پراکندگی ها 

- ما می توانیم کمك کنیم که همه ی مردم آن را ببینند و از آن امید 

را ترسیم کنند و به صورت خلل ناپذیری به پیش روند.”

* اقتصاد دان، مسئول انیستیتو زمین دانشگاه کلمبیا و نیز مشاور ویژه ی دبیر کل 

سازمان ملل متحد در مورد اهداف هزاره ی توسعه و چند دولت افریقایی، از جمله اتیوپی، 

کنیا، نیجریه و اوگاندا

2005      جفری ساکس که دارای نفوذ باالیی در دنیای سیاست و شهرت است در سال  

مهمترین و بلند پروازانه ترین طرح خود به نام”پروژه ی روستاهای هزاره” را معرفی کرد. 

بر اساس این طرح، او وعده داد با ایجاد مجموعه روستاهایی به عنوان الگو در سراسر 

افریقا، با عوامل اساسی فقر در این مناطق مبارزه کند. قرار بود در این روستاها تأثیر 

اقدامات هدفمند در ایجاد مراقبت های بهداشتی، آموزش و اشتغال که بسیاری از مردم 

دنیا را در دام فقر 

نگه می دارد، اثبات 

شود. این طرح، تا 

امروز موافقان و 

مخالفان بسیاری 

را، خصوصاً از منظر 

روش شناسی، 

داشته است.

عكسها از تایم

جفری ساکس
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پرونده ی ویژه



 

     ببینید جنبش دانشجویی در ایران به آن معنایی که بـاید نهادینه 

نشده است و برای این موضوع هم سبب های بسیاری وجود دارد. به 

تاریخ که رجوع کنیم از سال 1317 تا سال 1320 که دانشگاه تهران 

توسـط رضا شـاه سـر و سـامان گرفت، این بـه اصطالح فعالیتهای 

دانشجویی یا همان جنبش دانشجویی هم شكل گرفت و آغاز به کار 

کرد؛ بــه ویژه در دهه ی 1330 بســیار خوش درخشــید و اوج این 

فعالیتها در سال 1332 بود که به شهادت آقایان رضوی، بـزرگ نیا و 

قندچی منجر شد. این فعالیتها و در واقع جنبـش های آزادی خواهی 

در دانشـگاه، همچنان افتان و خیزان ادامه داشـته تا دوران انقـالب 

57. در واقع اگر بخواهیم منصف باشیم، در سـال 56 که خود من هم 

در همان سالها دانشجو بودم، این جنبش دانشجویی بـود که همه ی 

امور را به مرحله ی انقالب و مردم را به کوچه و خیابانها رسانید و بـه 

تبعیت از جنبش دانشجویی هم، تشـكلها و احـزاب و ان جی او ها و 

57غیره به حرکت در آمدند. پس از انقالب  هم به باور من می شد به 

وضوح جنبش دانشجویی را رصد کرد.

 

     در سـالهای اول متاسـفانه بـعد از اعالم شـورای عالی انقـالب 

فرهنگی و دســــتگیریهای متعدد افراد، احــــزاب مختلف چپ و 

دموکرات و اتحادیه ها و فعالین دانشجویی و سـرکوب ها، کمی افت 

در فعالیتهای جنبش دانشجویی پیش آمد اما این جنبـش هرگز از پا 

          جناب طبرزدی، در ابتدا می خواهم بپرسـم که سـیر 

فراز و فرودهای جنبــش دانشـــجویی در ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید و اساساً جنبش دانشجویی در کشورمان را 

تا چه حد در تحوالت اجتماعی موثر قلمداد می نمایید؟

         یعنی معتقدید که بعد از انقالب با آن اتفاقـاتی که در 

سالهای اول رخ داد - منظورم  انقالب فرهنگی و غیره است 

که خود در جریان آن هســتید-، بــاز هم می توان گفت که 

جنبش دانشجویی از فعالیت باز نایستاد؟

4

اه
شگ

دان

     حشـمت ا... طبـرزدی، روزنامه نگاری سـت که خصوصاً بـا تاسـیس جبـهه ی دموکراتیك ایران و مدیر 

مسئولی نشـریاتی چون "پیام دانشـجو" و "ندای دانشـجو" بـه چهرهای سرشـناس در حـوزه ی فعالیتهای 

1374دانشجویی تبدیل شد. آقای طبرزدی بـه دلیل فعالیتهای مدنی اش از سـال  چند بـار بـه طور موقـت 

1379بازداشت و از  به بعد به زندانهای طوالنی مدت محكوم شـد و در مجموع بـیش از 9 سـال زندان را در 

کارنامه ی خود دارد.

     در این شماره از ماهنامه ی خط صلح، با آقای طبـرزدی که در حـال حـاضر در مرخصی بـه سـر می بـرد، 

گفتگویی در خصوص وضعیت جنبش دانشجویی در ایران و بیم و امیدهای این جنبش، ترتیب داده ایم و نظرات ایشان را در این زمینه جویا شدیم.

آقای روحانی می خواهد دل دانشجویان را به دست بیاورد

آذر طاهرآبادی

نایستاد. ببینید در قبل و بعد از انقالب بـه دلیل سـرکوب هایی که از 

طرف هر دو حـاکمیت بـود در کار جنبـش دانشـجویی و اهداف آن 

موانعی پیش آمد و بـاعث فراز و فرودهایی در راه آن شــد اما هرگز 

نمی توان گفت از پا ایسـتاد و یا در جا زد. بـنده معتقـدم اگر جنبـش 

دانشـجویی بـا این همه موج سـرکوب چه در قبـل و چه در بــعد از 

انقالب مواجه نبود، بسیار بهتر از اینها عمل می کرد. 

     ببــینید همانطور که گفتم جنبــش دانشـــجویی از ابـــتدای 

فعالیتهایش، همیشه با سـرکوب مواجه بـوده حـاال این سـرکوب ها 

شدت و ضعف داشته و همین شدت ها و گاهی هم آرامش باعث فراز 

و فرودها در کار جنبـش دانشـجویی بـوده اسـت. اساسـاً از نظر من 

جنبـش دانشـجویی در طول تاریخ حـیاتش دارای هدف بـوده و دو 

خصیصه ی مهم داشــته. یك: همواره دموکراتیك عمل کرده و دو: 

همواره به دنبال آزادی خواهی برای تمام سطوح جامعه بـوده اسـت. 

همین دو خصیصه کافی است تا این جنبش همیشه حـالت آتش زیر 

خاکستر داشته باشد و همواره با کوچكترین جرقه ای، فرصت زبـانه 

کشیدن و حرم داغ فعالیتهایش نمایان می شود. 

     به هر حال به نظر من محال است که جنبش دانشجویی بـمیرد؛ 

شاید یك مدت رخوت و یا رکود داشـته باشـد اما مرگ هرگز.  شـما 

دیدید که حتی در دولت احمدی نژاد هم که بـدترین دوره بـرای این 

جنبش بود و فضا به تمام معنا برای هر نوع فعالیتی دچار خفقان بـود 

و با تمام سرکوب ها و مسـائلی که بـرای اکثر دانشـجویان فعال بـه 

وجود آمد، این جنبش همچنان به کارش ادامه داد. آزادی خواهی در 

بطن و جزئی از ذات جنبش دانشـجویی اسـت و مطمئن باشـید این 

           علیرغم سرکوب هایی که بـه آن اشـاره کردید، فكر 

نمی کنید که جنبــش دانشـــجویی در مجموع عملكردی 

آنچنان قوی که از آن انتظار می رود، نداشـته؟ حـتی بـرخی 

صحبت از مرگ جنبش دانشجویی به میان آورده اند.

1392شمارهی   آبان33 30



جنبـــــــــش هرگز نمرده و        

نمی میرد.

          

 

    ببینید با توجه به سرکوب ها 

و مســــائلی که مخصوصاً در  

دوره ی 8 ساله دولت احـمدی 

نژاد، جامعه ی ایران با آن دست 

به گریبان بـوده، اگر بـخواهیم 

خوب بـه ماجرا نگاه کنیم، این 

دوران بــدترین دوران بــرای 

جنبـش دانشـجویی بـوده و بـا 

توجه به آن همه بگیر و ببـند و 

88ستاره دار کردن دانشجویان که در سال  به اوج خودش رسـید و تا 

امروز هم دانشـجوها بـا آن مواجه بـودند، در حـال حـاضر جنبــش 

دانشجویی نمی تواند عملكرد چشمگیری داشته باشد. به نظر من در 

این مقطع تنها می توان گفت تشـكلهای دانشـجویی و کالً جنبـش 

دانشجویی باید حالت آوانگارد داشته باشند و بعد به کمك احـزاب و 

تشكلها و ان جی او ها و دیگر روشنفكران اوضاع را مدیریت کند.

     

     ببینید دولت آقای روحـانی، دولت کارگزاران یا همان کابـینه ی 

هاشمی رفسنجانی اما با ورژن بـه روز هسـت. اگر خوب دقـت کنید 

          پس با این حسـاب 

شـــما عملكرد جنبـــش 

دانشجویی در طی سالهای 

اخیر را مثبــت ارزیابـــی      

می کنید...

     صحبت از ستاره دار شدن دانشـجوها بـه میان آمد؛ 

نام آقای توفیقـی که سرپرسـت وزارت علوم شـد، پیش از 

مراسم تحلیف حسن روحـانی، بـه عنوان وزیر پیشـنهادی 

علوم مطرح شد و قرار بـود که بـه عنوان رئیس این وزارت 

خانه انتخاب بشـود اما در نهایت اینگونه نشــد. خب همان 

طور که می دانید جعفر توفیقـی در دومین دوره ی ریاســت 

جمهوری آقـای خاتمی، مسـئولیت ریاسـت وزارت علوم را 

پس از مصطفی معین برعهده داشت و بـرخی دانشـجویان 

هم حامی وی هستند... بـه نظر شـما آیا آقـای روحـانی بـه 

تعهداتش در مقابل دانشجوها پایبند است؟

وزاری این دولـت همانهایـی 

هســتند که در کابــینه ی او 

بـــودند. درواقـــع وزرا پیر و 

باتجربـه اند ولی بـا رویكردی 

جدید و دموکراتیك تـر. ایـن 

دولت امتیازش این اســت که 

دولت احمدی نژاد نیست. من 

راسـتش از اول بـه این دولت 

هم امیدی نداشتم اما حـــاال  

می بـینم خبـری از آن فضای 

امنیتی با آن شدت و حدت که 

در دولت نهم و دهم بـــــود، 

نیست؛ نه که نیست هست اما 

کمتر. روحـانی بـه دنبـال بـه 

دست آوردن دل مردم و حـتی 

دانشجویان است به طوری که 

بـه دانشـگاه تهران می رود و  

رو در روی دانشـجویان صحبـت از آزاد گذاشـن آنها می کند و یا در 

صحن سازمان ملل سخن از صلح جهانی به میان می آورد و خواهان 

دنیایی عاری از جنگ و فضای امنیتی می شود. پس شـرایط طوری 

پیش آمده که باید آنچه که در داخل از طرف مردم و مطالباتشان بـه 

او دیكته می شـود، انجام بشـود؛ حـال این ممكن اسـت خوشــایند    

عده ای نباشـد، ولی بـه هر حـال مطالبـات مردم و البــته جنبــش 

دانشـجویی اسـت پس بـاید بـه اجرا در بـیاید و من فكر می کنم تا 

حدودی می تواند به سرانجام برسد.

     از دید من با توجه به مسـائل روز ایران و وضعیتی که در داخل و 

خارج با انتخاب آقـای روحـانی پیش آمده وقـت آن رسـیده که این 

مسئله انجام برسد و جنبش دانشجویی بایستی بر بـیم هایش غلبـه 

کند و امیدوار باشد و مطالباتش را به دست بیاورد.

         

           با توجه به چنین شـرایطی، آیا شـما دید مثبـتی بـه 

برآورده شدن مطالبات دانشجویی در دولت آقـای روحـانی 

دارید؟

   ممنون از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خـط صلـح 

قرار دادید...

اه
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دان
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در نكوهش همنوع ُکشی

پارسا دادرس10به مناسبت  اکتبر، روز جهانی مبارزه با لغو حكم اعدام

     وقتی صحبت از مجازات می شود، اولین و اصلی ترین رکن این 

واکنش اجتماعی در برابــر پدیده هایی که جامعه آنها را مستحــق 

واکنش شدید قـرار داده، هدفمندی و حـصول بـه نتیجه ی از پیش 

تعیین شده اسـت و نه حـس انتقـامجویی؛ ماهاتما گاندی می گوید: 

“چشم در برابر چشم، همه ی دنیا را کور می کند.” اگر قـرار بـر این 

بـود که در برابــر عمل نابــه هنجار دیگری، همان عمل را مرتكب 

شویم، نیازی به دانش حقـوق نبـوده و نیسـت. انتقـامجویی و کینه 

توزی به دانش و دانشگاه نیازی ندارد. 

     در این مرقوم که در نكوهش مجازات اعدام تقریر گردیده است، 

گرچه می توان با استناد به “کارکردهای حقـوق 

کیفری” از اساس اثبات نمود که در دنیای امروز 

“اعدام” و سلب حیات آدمی از زمره ی مجازاتها 

خارج شده و بـه عنوان واکنشـی بـدون فایده از 

طرف قــانونگذار و از روی اســـتیصال تدوین 

گردیده است؛ گرچه می توان با بررسی تطبیقی 

جرایم از حـیث شــدت تاثیرگذاری در اجتماع، 

مجازات اعدام را بـا مجازاتهایی چون تبــعید و 

حبس به چالش کشید، گرچه می توان با اسـتناد 

بـه آمارها و اسـناد موجود بـه اثبـات رسـاند که 

حــذف مجازات اعدام هیچ ضرری بــه جامعه  

نمی رساند؛ با اینحال این مبحث را بـا طرح یك 

سوال و جستجوی پاسخی برای آن، با عنوان چالش برانگیز دیگری 

مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم. 

      بـرای پاسـخ بـه این سـوال، ابـتدا الزم اسـت مختصری بــه  

تاریخچه ی مجازات اعدام بپردازیم. مجازات اعدام، از ابتدایی ترین 

و بـدوی ترین مجازاتهایی اســت که بشــر تاکنون آموخته و آن را 

نسبت به همنوع خویش اعمال نموده است. در جوامع ابتدائی، انسان 

) برای مجازات همنوع  Homo neanderthalensisنئاندرتال (

خود و ترساندن دیگران از عملی که مورد تائید یا خوشآیند وی نبوده 

و یا قــلمروی حــاکمیت و یا ســلطه ی مالكیت وی را بـــه خطر         

می انداخته اســت، بــه افعالی روی آورد تا همنوع خود را از ارتكاب 

مجدد به چنین عملی بـاز داشـته، دیگران را نیز هشـدار دهد که بـه 

چنین اعمالی مبادرت ننمایند. 

آیا کسی حق دارد جان همنوع خود را از او بستاند؟ 

     ابتدایی ترین مجازات، ضرب و جرح - تنبیه بدنی بـه وسـیله ی 

جسمی خارجی و یا غیر از آن- بود. این مجازات، بدواً از سـوی افراد 

زورمند و قوی جثه ی قبیله یا جامعه ی اولیه، نسبـت بـه دیگر افراد 

اعمال می شـد. بــه تدریج این جامعه ی اولیه (اجتماع انســانهای 

نئاندرتال)، به قدری وسـعت یافت که، تعداد افراد تنومند و قـدرتمند 

که توانایی جسمی باالتری نسبت بـه دیگران داشـتند، افزایش پیدا 

کرد؛ به نحوی که اوضاع از حد کنترل زورمندان قبـلی، خارج شـد و 

مجازاتهای بـدنی در حـد ضرب و جرح، دیگر نمی توانســت مانع از 

اقدامات دیگر انسانها شود. 

     لذا بشــر بــرای اولین بـــار و در پی اولین 

درگیری جدی بـا همنوع خود، حقیقـتی بـه نام 

قـتل یا “دیگر کُشـی” را می آموزد. قـتل در آن 

روزگار، به ابزاری موثر و بی بـدیل جهت حـفظ 

منافع فردی و قبیله تحـت تملك فرد قـدرتمند 

تبـدیل می شـود. این در حـالی اسـت که هنوز 

“حقوق” پا بـه عرصه ی وجود نگذاشـته و بشـر 

نئاندرتال نمی توانســـت تحـــت قــــواعد و 

چهارچوبهای عقالنی و خرد جمعی زندگی کند. 

پس از گذار بشر ابتدایی از مرحله ی نئاندرتال به 

Cro-Magnon)انسان کرومانیون ( - بشـر 

بــاهوش و انســانهایی که عمالً نســل بشــر 

(Homo sapiens)فعلی به آنها می رسد- و با ارتقاء حدود شعور 

و درك انسان از واقـعیات پیرامون خویش، آدمی می آموزد که جهت 

ادامه ی حیات در جامعه، ناگزیر اسـت در قـالب قـواعد و قـوانینی - 

تحـت هر نام و عنوانی- ، بـه زندگی ادامه دهد. لذا، قـواعد حقوقـی 

نخستین را، بشر باهوش (کرومانیون) در برابر بشر قدرتمند و متمایل 

بـه نئاندرتال، بـه وجود آورد تا از میزان قـدرت او کاســته و منافع و 

امتیازاتی را که تنها بـه یك یا چند نفر، اختصاص داشـته اسـت بــا 

دیگران نیز تقسیم نماید. گرچه این قواعد اولیه ی حقوقی، به تدریج 

و با ارتقاء سطح شعور افراد در اجتماع و بر مبنای اندیشه های مترقی 

افراد ممتاز و برگزیده، تعالی یافت؛ به نحـوی که هدف از تدوین آنها 

بـه سـمت حـفظ اســاس اجتماع و کیان جامعه متمایل گردید. بــا 

اینحال، در آن روزگار، در راستای حـفظ منافع مستبـدان و حـاکمان 

قـرار داشـته اسـت که در حقیقـت، زورمندان و بـه تعبــیر امروزی 

تصویری فرضی از انسان نئاندرتال
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“دیكتاتورها”، بــنیانگذاران “مجازات اعدام” در جامعه ی بشـــری 

بـودند. آنها بـه خود حـق می دادند هر کس را، که بـه هر دلیل، هم 

راستا با منافع خویش ندانستند، از حق حیات محروم نمایند. 

     اساســاً این “همنوع کشــی” تا مدتها مورد نكوهش نبـــوده و   

جامعه ی بشری کامالً بـه عنوان یك رفتار عادی و هنجار آن را بـه 

کار می گرفته است؛ همانند تبعیض جنسیتی. تبعیض جنسیتی نیز از 

قرون و اعصار متمادی در میان جامعه ی بشری وجود داشته تا اینكه 

خردورزان و روشنفكران جوامع بشری دریافتند که، الزمه ی حـیات 

اجتماعی انسان برابری است و نه تبعیض. لذا نسبـت بـه آن واکنش 

نشان دادند و جامعه را به سوی برابری جنسـیتی راهنمایی کردند. از 

این روی، مخالفت با “اعدام” همانند مخالفت با “تبعیض جنسـیتی” 

نتیجه ی رشد و شـعور آدمی جهت حـفظ پایه های جامعه ای اسـت 

که، در آن زندگی می کند.

      بـا این توضیح، موافقـت بـا اعمال مجازات اعدام بــر مبــنای 

نظریات زورمندان و دیكتاتورها، جایی بـرای دفاع باقـی نمی گذارد.  

هیچ خردمندی حاضر نیست اندیشه ی استبـدادی را، جایگزین خرد 

و عقالنیت مترقی قرار دهد. 

پس اگر موافقین حق سلب حیات، به اسـتناد اراده ی دیكتاتورها 

بر این اعتقاد نیستند، بر چه اساسی و بر مبـنای کدامین مجوز بـه 

خود حق می دهند که در خصوص سلب حـیات همنوع خود، بـا هر 

توجیهی، اصرار نمایند؟ 

      پاسخ به حقوق دینی بـاز می گردد. ادیان، در موارد متعددی بـه 

قتل و سلب حیات انسانها حـكم داده اند. در دین یهود، مسیحـیت و 

اسالم، احكام متعددی در این خصوص مشاهده می شود و بسـیاری 

از این احكام اکنون نیز در جوامع بشـری اعمال می شـوند. بـه دیگر 

سخن، حق سلب حیات همنوع، از نظر این گروه، مجوزی است که از 

جانب خداوند به آنان اعطاء گردیده اسـت؛ گرچه بسـیاری از پیروان 

همین ادیان، در نفی این حق خود خوانده، نقدها و کتابها نوشته اند و 

در رد آن بسیار کوشیده اند. اما واقعیت این است که حقـوق و قـواعد 

حقوقی که ریشه ی آسمانی و فرازمینی دارند و قـواعد آمرهای که از 

منطق ماورائی برخوردارند، قابل بحث و استدالل عقالنی نیستند.

     این در حالیست که ما در زمین زندگی می کنیم و اجتماع زمینی 

ما از قواعد زمینی که توسط خود ما تقریر و تدوین شده است، پیروی 

می کند. آدمی رفته رفته آموخته است که می بایست در اجتماع و بـا 

دیگر افراد جامعه بـــه صورت مســــالمت آمیز زندگی کند و اصل 

“همزیستی مسالمت آمیز” جای خود را به اندیشه های استبـدادی و 

1642فرانسه - پاریس-  1865ایاالت متحده امریكا - واشنگتن دی سی- 
(اثر یوهان الیكن- کتابخانه ی ملی فرانسه) (الكساندر گاردنر- دیلی میل)

1902کانادا- کبك-  (ویكی پدیا)

1941آلمان نازی-  1915امپراطوری عثمانی- قسطنطنیه  
(آرمین وگنر- موسسه ی ملی ارمنستان)

2008ایران- آذربایجان غربی-  
(فارس)

1979ایران- کردستان-  (جهانگیر رزمی- وال استریت ژورنال)

1958ایران- تهران-  1941شوروی- پتریشیوا (اعدام توسط نازی ها صورت گرفته)-
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ماورائی دهد. ما آموخته ایم که قتل و دیگر گشی، پایه های زیسـتن 

و هم زیستی را از بین می برد. وقتی حیات نباشد، هم زیسـتی معنی 

ندارد؛ گرچه تمامی ادیان بر خالف این اصل غیر قابـل تردید حـكم 

نمایند. اگر آدمی بـه این نتیجه رسـیده که مثالً نوشـیدن آب بـرای 

سالمتی انسان الزم است، حتی اگر تمامی ادیان هم منكر نوشـیدن 

آب شده و آن را مضر به سالمت آدمی شناسایی نمایند، تبعیت از آن، 

عواقب ناگواری برای ما در پی خواهد داشت.

     حیات آدمی توسط حقیقتی غیر از آدمی به او اعطاء شـده اسـت. 

حتی اگر آته ایست و خداناباور هم باشیم، باید بپذیریم که حق حیات 

را جهان هستی به آدمی داده است. حیات را انسانها و جوامع انسـانی 

به یكدیگر نداده اند که بتوانند و مجاز باشند آن را سلب نمایند.

     حقوق جزایی امروز، نه تنها در صدد انتقام جویی نیست، بلكه در 

اعمال مجازات نیز قـصد آسـیب رسـاندن بــه مجرم را ندارد. هدف 

حقوق جزایی مترقـی امروز، رسـیدن بـه اهداف معینی اسـت جهت 

حفظ ”اصل همزیستی مسالمت آمیز افراد در اجتماع”. بر این اساس، 

مجرم را از برخی حقوقی که در اجتماع دارد و جهت رسـیدن بـه این 

هدف محروم می نماید. مثالً مجرمی را که مرتكب سرقت شده، بـه 

زندان انداخته و در طول مدت حبس با استفاده از آموزشهای مختلف 

ســعی در بــازپروری مجرم نموده و می خواهد که وی پس از طی  

دوره ی محـكومیت، بـه عنوان یك عضو قابــل اعتماد و کارآمد در 

اجتماع، بــا دیگر افراد بــه زندگی مســـالمت آمیز خود ادامه دهد. 

بنابراین، حقوق جزا - به تعبیر کالن- نمی تواند چیزی را که به افراد 

اجتماع توسـط اجتماع داده نشــده، از آنها ســلب کند. آیا می توان  

رابطه ی پدر و فرزندی را سـلب نمود؟ می شـود پدر را از دیدار فرزند 

بـه دلیل ارتكاب وی بـه رفتارهای نا بــه هنجار منع کرد، اما هرگز 

کسی نمی تواند رابـطه ی پدر و فرزندی را سـلب کند. حـتی پس از 

مرگ آنها نیز، این رابطه پابرجاست. با این مثال، مشخص می شـود 

که چرا در اعالمیه ی جهانی حقوق بشـر، حـق حـیات را بـه عنوان 

اصل جدایی ناپذیر انسان آزاد، شناسایی نموده اند. 

     دهم اکتبر هر سال، بـه مناسبـت روز جهانی مبـارزه علیه اعمال 

مجازات اعدام، صدها مقـاله نوشـته و دهها همایش و سـخنرانی در 

جای جای جهان بـرگزار می شـود. متاسـفانه در کشـور ما بـه دلیل 

حساسیت بـرانگیز بـودن موضوع، خصوصاً در تقابـل بـا مسـئله ی 

قصاص و احكام شرع، امكان بـرگزاری چنین نشسـتها و فعالیتهایی 

وجود ندارد. حـتی از این شـگرد اسـتفاده می کنند که افكار عمومی 

مردم ایران نیز بـا اعمال مجازات اعدام بـرای جرایم سـنگین کامالً 

موافق اند و بـا توجیهات دموکراســی گونه، اجازه ی بحــث در این 

خصوص را، از منتقــدین ســـلب می نمایند. اما فراموش نكنیم که 

مردمان کشورهای مدعی حقوق بشر، همچون فرانسـه نیز، تا سـال 

% از  198163 با اعمال مجازات اعدام موافق بـودند. یادمان نرود که 

مردم فرانســه، چند ســال پس از ملغی شــدن مجازات اعدام هم، 

خواسـتار اعمال این مجازات شــدند و هنوز هم هنگامی که جنایت 

هولناکی در این کشور رخ می دهد، بـرخی مردم بـه خیابـانها آمده و 

خواستار اعدام این گونه مجرمین خطرناك می شوند. 

     این حقیقت را نبـاید فراموش نمود که خردورزان و اندیشـمندان 

جامعه، اجتماع را به سمت سعادتی که مسیری طوالنی و دشوار دارد، 

هدایت می نمایند. در دهه ی چهل خورشــیدی در ایران، بـــانوی 

روشنفكر ایرانی، دکتر مهرانگیز منوچهریان، رسـاله ی دکتری خود 

را در رشته ی حقوق، در زمینه ی حقوق زن در ایران نوشت و در این 

رساله به تمامیت قانون مدنی ایران - که بـر مبـنای فقـه اسـالمی 

تدوین شده و در تعارض با حقوق انسانی زنان بود-، به شـكلی تمام 

عیار تاخت و آن را کامالً به چالش کشید. در پاسخ به رساله ی او بود 

که، آیت ا... مرتضی مطهری، ناگزیر بـه تقـریر کتاب حقـوق زن در 

اسالم شد تا شاید بتواند پاسخی برای این واکنش روشـنفكرانه ارائه 

دهد. اندیشــه ها و عقــاید امثال دکتر منوچهریان بــود که امروز،   

جامعه ی ایران را آماده ی پذیرش برابـری جنسـیتی نموده و بحـث 

برابری جنسیتی بسیار جدی در کشور تعقیب می شـود؛ وگرنه شـاید 

جامعه ی سـنتی ما تا سـال های سـال، در خیال برابـری جنسـیتی   

نمی افتاد. 

      در خصوص مجازات اعدام نیز همین اصل حــكمفرما اســت؛ 

وقتی افرادی چون دکتر مصطفی رحـیمی در اواخر دهه ی پنجاه بـا 

ترجمه ی “گزارش سـازمان ملل متحـد دربــاره ی مجازات اعدام، 

تالیف مارك آنسل”، به جامعه ی ایران نشان داد که می توان بـدون 

اعمال این واکنش بی فایده، همزیستی مسالمت آمیز را حـفظ نمود. 

در نتیجه ی اندیشـه و عقـاید مترقـی امثال او بـود که امروز شـاهد 

تالیفات ارزندهای همچون کتاب “حـــق حــــیات” نوشــــته ی          

عماد الدین باقی هستیم.

...و من می دانم، 

اگر سبزه ای را بكنم 

خواهم مرد ...

سهراب سپهری
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سیمین روزگرد

جنازه های تلنبار شده
جاوید طهماسبی: هنوز با صدای انفجار از جا می پرم

     جاوید طهماسبی، متولد سال 1345 در تهران، در 24 آبـان ماه سـال 

1360، بـه اتهام هواداری از سـازمان مجاهدین خلق، زمانی که تنها 15 

سال داشت و دانش آموز بود، دستگیر شد.

     در ادامه ی گفتگوهای ماهانه ی رو در رو بـا قربـانیان شــكنجه در 

زندانها، به سراغ وی که علیرغم سن کم، حدود 5 سال را در زندان به سر 

برد، رفته ایم.

     آقای طهماسبی معتقد است که تاثیرات روحی و روانی زندان، پس از 

دوران حبـس و همین طور محـدودیت هایی که در اجتماع گریبـان گیر 

زندانیان می شـود، وضعیت فرد را بـه مراتب ســخت تر از دوران زندان   

می کند.

     وی با اشاره به اینكه دو مرتبه دستگیر شـده اما بـار اول (در مردادماه 

1360) پس از حـدوداً 10 روز  بازداشــت در یكی از خانه های کمیته که 

هیچ نام و نشانی هم نداشت، آزاد شده است، در مورد نحـوه ی بازداشـت 

دوم خود می گوید:”مرتبه ی دوم دستگیری ام که به فاصله ی 3 ماه بعد 

1360از دســتگیری اول بود، در آبــان ماه  رخ داد. مامورانی که بــرای 

بازداشـت من(ســاعت 2-3 نیمه شــب) آمده بــودند، رفتارشان بسیار 

خصمانه بود؛ پس از ورودشان بـه داخل، من از پنجره ی خانه فرار کردم، 

اما آنها به سمت من تیراندازی کردند. شوکه شدم و حـتی فكر می کردم 

یكی از آن دو تیر بـه من خورده! بـه هر حـال، چند نفری من را گرفتند و 

روی زمین خوابـاندند و بـا پوتین بـه سـر و صورتم زدند و تمام بــدنم را 

بازرسی کردند. من را کشان کشان به داخل خانه بردند. کل وسـایل خانه 

را در همین مدت بـه هم ریخته بـودند و مقـداری کتاب و نوار کاسـت و 

وسایل این چنینی را هم ضبط کردند. من را با همان لباسی که در خانه به 

تن داشتم به داخل ماشین برده، چشم بند زدند و قبل از حرکت نیز، سـرم 

را یكی از ماموران به پایین خم کرد و پس از ساعتها چرخ زدن در خیابان، 

مرا به محلی که تا 4 -5 روز نمی دانستم کجاسـت، بـردند. بـعد از مدتی 

متوجه شدم که اشخاصی که من در دستشان هستم، گروهی ملقـب بـه 

گروهان ضربت اوین هستند و طی عملیاتی موظف بودند که شبـانه و در 

مناطق مختلف همه ی افرادی که از طریقی با هم آشنا هستیم و توسـط 

فردی لو رفته بودیم؛ دسـتگیر کنند و این دسـتگیری ها تقریبـاً تا صبـح 

ادامه داشته. نكته ی دیگر این بود که در هنگام بازداشـت من، مادرم هم 

به علت اینكه پرسیده بود بچه ی من را کجا می برید، بازداشت شد. خب 

بار اولی که من دستگیر شدم، مادرم تقریباً تا وقـتی که آزادم کردند، هیچ 

اطالعی از وضعیت و محل نگهداری من نداشـت و بـه همین دلیل هم، 

این بار از ماموران این سوال را پرسیده بود. مادرم را دقیقاً به همین علت، 

به مدت 2 سال در زندان نگه داشتند.

     آقـای طهماسبـی روزهایی 

که در انتظار بـازجویی بــوده را 

این چنین توصیف می کند: “مـا 

چندین روز در حـــــیاط زندان 

بودیم. بعد بـه سـالن بـازجویی 

منتقل شدیم. دو روز منتظر بودم تا بازجویی شوم. بـه من چشـم بـند زده 

بودند و دسـت و پاهایم را بـه باقـی زندانیان بسـته بـودند. یعنی همه ی 

افرادی را که در این سالن بودند، به شكل زنجیروار به هم بسته بودند. در 

راهروی شعبـه ی7 - محـلی که آن موقـع مجاهدین را آنجا بــازجویی    

می کردند و وحشتناك ترین و بیرحم ترین بـازجویان اوین در این شعبـه 

بـــــودند- ، ما صداهای فریاد و شـــــالق و کتك خوردن زندانیان را          

می شنیدیم. حتی من بارها از زیر چشم بند صحنه ی جاری شـدن خون 

در راهرو ها را دیدم. البته بنا بر روایتی، بازجویان از نوارهای ضبـط شـده 

ای که دائماً صدای ناله و گریه پخش می کرد، اسـتفاده می کردند. هدف 

آنها از این عمل، خراب کردن روحیه ی ما بـود. بـه هیچ عنوان هم حـق 

صحبت کردن با هم را نداشتیم و با گفتن کوچكترین کلمه ای، مراقبـین 

به شدت کتكمان می زدند. فقـط هنگام غذا خوردن، دستشـویی رفتن و 

نماز خواندن که اجباری بود، دسـت ما را بـاز می کردند و بـا یك مراقـب 

مثالً به دستشویی می رفتیم.

     وی در خصوص نحوه ی بازجویی ای می افزاید: “بازجویی های من 

چندان طوالنی و پیچیده نبـود چرا که ما لو رفته بـودیم و بــعدها متوجه 

شـدم که آنها همه چیز را در مورد من می دانند. مدت زمان بـازجویی من 

یكبار 2 ساعت بود. بـرگه ی سـواالتی را در مقابـل من گذاشـتند و مثالً 

30پرســـیده بـــودند که آیا در تظاهرات  خرداد مجاهدین و یا امجدیه 

30شرکت کرده ام که من پاسخ مثبـت دادم. در خصوص  خرداد، اتهامی 

مبنی بر اینكه یكی از پاسدارها را با چاقو زدم، بـه من وارد کردند و همین 

موضوع باعث شد که در حدود 2 ساعت به شدت کتكم بزنند اما من چون 

کسی را نكشته بودم، چنین اتهامی را نپذیرفتم. به هر حال حتی از سمت 

کسـی که من را لو داده بـود هم حـرفهای من مورد تایید قــرار گرفت و 

همین بـاعث شـد که دســت از ســر من بــردارند... در روز دوم هنگام 

بازجویی، بازجو مشتی محكم به دماغم کوبـید و تمام سـر و صورتم پر از 

خون شد. سپس من را به علت شاید ترس یا دلسوزی به بـیرون بـردند و 

دست و صورتم را شستند.”

    این زندانی سیاســی سابــق می گوید که بــعد از خونریزی شــدید       

بینی اش، بازجویی هایش متوقف شـد و او را چند روزی در حـیاط زندان 

نگه داشتند: “بعد از دو روز بازجویی و سه روز نگهداری در حیاط زندان با 
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انواع تهدیدها مثل اینكه منافق ها می کشـــــیمتان، 

کسی از اینجا زنده بیرون نرفته و یا ضرب و شتم هایی 

چون با پوتین به سر و صورت کوبـیدن، بـه فضای بـاز 

دیگری منتقــل شــدیم و در آنجا گفتند که چشـــم 

بندهایتان را ببرید بـاال. پس از بـاز کردن چشـم بـند، 

صحـنه ی وحشـتناك آویخته شـدن چندین نفر بــه 

درخت را که زبانهایشـان بـیرون زده بـود، دیدیم. بــه  

گفته ی خودشان، آن افراد عوامل ترور شـهید آیت- از 

اعضای حزب جمهوری اسـالمی- بـودند... در غروب 

همان روز، ما را بـه صورت یك کاروان که صف بسـته 

325بودیم، روانه ی بند  اوین کردند. انتقال ما بـه بـند  اوین بـدون  325

اینكه حكمی صادر بشود، بود و اصالً کسـی از سرنوشـت فردای خودش 

خبر نداشت. در آنجا بود که این تعداد زیاد تقسیم شدند و خانمها بـه بـند 

نسوان رفتند و آقایان هم به بندهای خودشـان. در هنگام ورود هم فردی 

در آنجا بود که رفتار بسیار بدی بـا ما داشـت. مرا بـه داخل اتاقـی بسـیار 

- نفری بودند و جای نفس کشـیدن  150کوچك بردند. در این اتاق  100

هم وجود نداشـت. بـه صورت شـیفتی می خوابـیدیم و یا زمان رفتن بـه 

هواخوری و حمام و دستشویی رفتن، محدود بود و هنگامی که وقت تمام 

می شد، پرده ی توالت را (دستشویی ها در نداشت و یك پتوی سربـازی 

جلوی آن نصب کرده بودند)، با لگد پس می زد و بـا هر وضعیتی فرد را از 

آنجا بــه بــیرون می کشــاندند. چندین پیرمرد در اتاق ما بـــودند که         

نمی توانستند ادرار خودشان را نگه دارند اما پاسداران در را برایشـان بـاز 

نمی کردند. بعدها بـچه ها چند ظرف برایشـان تهیه کردند که همان جا 

ادرار کنند.

     وی ادامه می دهد: “اتاق ما نزدیك محــوطه ای بـــود که اعدام ها 

انجام می شد و هر شب- معموالً از ساعت 6-7 شب که اعدام ها شـروع 

می شد- تا صبح صدای اعدامی ها را، حكمی که برایشان خوانده میشد و 

45تیرها و تیر خالص هایی که تا نیم سـاعت- دقیقـه طول می کشـید؛ 

می شـنیدیم. حـتی صدای وصیت زندانیان را که قبـل از اعدام بــه اتاق 

وصیت می بردنشان، از آنها می خواستند که وصیتهایشـان را بنویسـند و 

سـوره ی والعصر را برایشـان می خواندند، می شـنیدیم. بـعد از وصیتها، 

همیشه یك نفر بـا صدای بـلند می گفت: جوخه، آماده، آتش و بـعد یك 

صدای رگبار طوالنی می آمد.”

     زندانیان را از درون بـندها فله ای و یا تك تك صدا می کردند؛ حـاال 

بستگی به اتفاقات بیرون داشت و به خاطر جبران هر ترور و یا تظاهراتی، 

- که مقـدار     62اینها چندین برابـر را می کشـتند. البـته بـعد از سـال  61

اعدام ها کمتر شده بود، فقط سه شنبـه ها بـعدازظهر اعدام می کردند اما 

سال اول، هر شب بود ...این موضوع هنوز که هنوز اسـت روی من اثرات 

منفی گذاشــته و آزارم می دهد، هنوز که هنوز اســت، 

صدای انفجار که می آید، از جا می پرم.

     از آقای طهماسبی در مورد سبكهای اعدام و چرایی 

تفاوت آن می پرسـم: “از روش حــلق آویز بیشــتر در 

67کشتارهای  استفاده کردند. زمان ما عموماً کسانی را 

حلق آویز می کردند که جرمشـان خیلی سـنگین بـود؛ 

یعنی مثالً کادرهای ســــازمان مجاهدین و یا فدائیان 

بودند و یا در عملیات خاصی دستگیر شـده بـودند و بـه 

جرم خودشان نیز اعتراف کرده بـودند. بقـیه ی افرادی 

که اصطالحـاً از طریق تیر خالص اعدامشــان صورت 

30می گرفت، افرادی بودند که در تظاهرات هایی مانند  خرداد دسـتگیر 

شـده بـودند و در یك دادگاه چند دقیقـه ای حـكم اعدامشــان تصویب     

می شـد. عموماً هم حـاکم شـرع این افراد، گیالنی بـود که مثالً سـوال    

می کرد سازمان مجاهدین را قبول دارید یا نه...

15     از جاوید طهماسبی که در زمان دسـتگیری تنها  سـال داشـته در 

مورد جداسازی وی و هم سن و ساالنش از سایر زندانیان پرسـیدم: “من 

تقریباً 5 ماه با افرادی که سنشان از من بیشتر بود، در یكجا بـودم. بـعد از 

این مدت به قسمت نوجوانان منتقل شدیم. از ما که سن و سـال کمتری 

داشتیم برای تبـلیغات اسـتفاده می کردند. الجوردی این ایده را رهبـری 

می کرد و پس از تهیه ی لباسـهای خاص، ما را بـرای نماز جمعه و دیدن 

گلزار شهدا و غیره به بیرون زندان می بردند. خود من را هم چندین بار به 

همین بهانه ها از زندان بیرون بـردند و این داوطلبـانه نبـود. همچنین از 

افراد کم سنّ و سال بـرای کشـاورزی و نظافت محـیط زندان و غیره نیز 

استفاده می کردند و در قبـال چنین مواردی غذای گرم می دادند. خب از 

زمانیكه من به آنجا رفتم، به بهانه ی تعمیر آشپزخانه، به هیچ کس غذای 

گرم نمی دادند و غذاها چیزهایی مثل نان و پنیر و آب دوغ خیار بـود. بـه 

همین خاطر گرفتن غذای گرم، انگیزه ی الزم بـــــــرای انجام چنین 

کارهایی را ایجاد می کرد.”

     این زندانی سیاسی دهه ی شـصت ادامه می دهد: “از افراد کم سـن 

برای اعدام کردن و یا برای جمع آوری و جابه جایی جنازه ها هم استفاده 

می کردند. این بدترین شكنجه ای بود که می شود نام بـرد. خوشبـختانه 

برای اعدام کردن، هیچ وقت من را انتخاب نكردند ولی بارها بـرای جمع 

آوری اجساد انتخاب شدم. افرادی را که می بـردند تا بقـیه را اعدام کنند، 

بعد از بازگشت دچار افسردگی ها و فشارهای روانی شدیدی می شدند...”

     از او می خواهم که کمی بیشـــتر در خصوص جمع آوری اجســـاد 

توضیح بـدهد: “ببـینید، معموالً خودشـان بـه اجســاد افرادی که اعدام      

می شدند، دسـت نمی زدند. خب ما از نظر عقـاید آنها نجس بـه حسـاب  

می آمدیم. ما باید اجساد را چند روز پس از کشته شـدن، (این وقفه جهت 

جاوید طهماسبی
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خارج شدن خــــون اجساد صورت می گرفت تا در هنگام حمل و نقل، از 

کامیون خون آبه بیرون نریزد)، داخل کامیون های کمپرسی می گذاشتیم.

     اجساد موجود در آنجا چند دسته بود. یك سـری متعلق بـه اعدامی ها 

بود و یك سری متعلق به افرادی بود که در عملیاتهای مختلف کشته شده 

بـودند. خب هر کســی را که می گرفتند از روشــهای مختلفی اســتفاده      

می کردند که رعب و وحشـت و ترس ایجاد کنند؛ بـه مردم عادی اعتراف 

برخی را از طریق رادیو تلوزیون نشان می دادند، به ما زندانیان هم اجسـاد 

60را. اولین اجسادی که از بیرون آوردند، برای درگیری  بـهمن سـال   19

بود که رهبران مجاهدین مانند موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن بودند. 

35-34تقریباً حدود  جسد بود که آورده بـودند. در آن زمان بـه یاد دارم که 

هوا بسیار سرد بود و اجساد آنها را جلوی آشپزخانه ی بند گذاشـته بـودند و 

عالوه بر فیلمبرداری، گروه گروه همه ی زندانیها را برای دیدن این اجساد 

آوردند. این کار را تحت عنوان شناسایی اجساد انجام دادند، ولی این بهانه 

بود؛ چرا که خود من دیدم که تابـلویی بـه گردن موسـی خیابـانی انداخته 

بودند و اسمش را نوشته بودند. من در آنجا بود که به چشم، جسـد موسـی 

خیابانی را دیدم. مشخص بود که تك تیرانداز بـا گلوله ای بـه قـلب او زده 

5-4است. اجساد آنها حدود  روز، همانجا بود. چند روز بـعد از ما خواسـتند 

که این اجساد را جابه جا کنیم و با کامیون بـه بـیرون بـردند. اجسـاد افراد 

دیگر مانند محمد ضابطی را، به مدت بسیار طوالنی تری نگه داشـتند. در 

مورد نگه داشتن طوالنی این اجساد باید بـگویم که هوا بسـیار گرم بـود و 

بوی بدی در زندان پیچیده بود و حیواناتی مانند گربه و سگ اجسادشان را 

متالشی کرده بودند...”

”مســـــئله ی دردناکی که خود من ندیدم ولی دیگر زندانیان تعریف       

می کردند این بـود که وقـتی عده ای را فله ای اعدام می کردند، در حـین 

جابه جایی اجساد، ممكن بود یكی- دو جسد تكان بخورند که طبق حـكم 

شـرع اســالم، این افراد پس از اعدام نجات پیدا می کنند اما خب افرادی  

می آمدند و به همان بـدن نیمه جان، تیر خالصِ دوبـاره می زدند و فرد را 

می کشتند.”

     او خاطر نشـان می کند: “یك مدل دیگر شـكنجه که بـرای خودم نیز 

اتفاق افتاد، اعدام مصنوعی بــود. من را بـــه اتاق وصیت و از آنجا هم تا  

جوخه ی اعدام بردند و پس از اینكه اسلحـه را در شقیقـه ی ما گذاشـتند، 

فردی آمد و گفت که اینها برای قسمت اعدامی ها نیسـتند! در اصل اعدام 

ساختگی به راه انداخته بـودند. این عمل غیر انسـانی ترین عمل در برابـر 

هموطنان خود است. اگر بخواهم جمع بندی کنم، باید بگویم که سیسـتم 

امنیتی جمهوری اسالمی بسیار پیچیده است و در مورد زندانیان با استفاده 

از علم روانشناسی، می دانند که بـه چه طریقـی زندانی را بشـكنند و دیگر 

بحث فقط شكنجه ی جسمی نیست.”

    جاوید طهماسبی در مورد نحـوه ی بـرگزاری دادگاهش می گوید:”در 

مورد دادگاهم می توانم بگویم که بسیار خنده دار بود. هیچ خبری از وکیل 

مدافع و هیات منصفه نبود و عمدتاً گزارش بازجو، مالك عمل قاضی شرع 

می شد. اصلی ترین قضات شـرع هم محـمدی گیالنی بـود و مبشـری و 

رئیسی و آن اواخر قاضی جوانی آمد به نام نیری که البته بعدها قاضی شرع 

اصلی اوین شد به طوری که بیشتر احـكام کشـتار 67 از طریق همین فرد 

اجرا شده است. قاضی شرع من هم نیری بود.

     بعد از یك سال و نیم در یكی از روزها بدون اطالع از تشـكیل دادگاه، 

من را صدا زدند و با چشم بند به دادسرا بردند. کل دادگاه من 5 دقیقه طول 

کشید و هیچ تفهیم اتهامی هم وجود نداشت. تقریباً 3 ماه بعد یك پاسـدار 

با برگه ای پیش من آمد و گفت امضا کن و من آنجا بود که حكم زندانم را 

دیدم. با تمام آنكه حكم زندان بود، ولی از این جهت که دیگر می دانسـتی 

میان اعدامی ها نیستی و زنده خواهی ماند، واقعاً خوشحال بـودی؛ هرچند 

که بعدها زیر همین حكمهای خودشان هم زدند و برخی از محكومین بـه 

حبس را اعدام کردند. حـكم من 4 سـال بـود ولی دوران زندانم را از زمان 

دادگاهم حساب کرده بودند و نه از زمان دستگیری.”

     وی در مورد زمان و نحوه ی آزادی اش می گوید: “من در اواخر سـال 

64 که نهایتاً ترتیب اثر دادند، آزاد شدم. بـاید یك کارمند دولت ضمانتم را 

می کرد و همینطور یك سـند بـه عنوان وثیقـه می گذاشــتم. این را هم 

بگویم که کارمند دولت معموالً از کشور ممنوع الخروج می شـد و سـندها 

هم در گرو دادستانی می ماند. 

     در مورد زندانی هایی که آزاد می شدند، می خواستم نكته ای را بگویم. 

بـعد از آزادی از زندان رفتاری که در اجتماع بـا ما داشـتند وحشــتناکتر از 

زندان بود. یعنی برای خود من بسیاری از مواقع پیش می آمد که بـا خودم 

می گفتم کاش اعدام می شدم. تا دو سال اجازه ی تحصیل نداشتم و بـعد 

از آن هم با کلی دوندگی توانستم از دادسـتانی نامه گرفته و در مدرسـه ی 

شبانه دیپلم بگیرم. بـعد که دانشـگاه قبـول شـدم، رد صالحـیت شـدم و 

نگذاشتند ادامه تحصیل بـدهم. من از تمام موقعیت های شغلی در زندگی 

محروم بـودم. ممنوع الخروج بـودم. حـتی ما اجازه ی رفتن بـه سربـازی 

نداشـتیم و کارت محـرومیت از خدمت بـه ما داده بـودند و این بـه معنای 

محروم شدن از تمام مشاغل دولتی بود. در مورد همه چیز باید سوپیشـینه 

می گرفتیم. در واقع قاچاقچیان هم در ایران بـیش از ما شـخصیت شـان 

حفظ می شد.

    جاوید طهماسبی که سالهاست در کشـور سـوئیس زندگی می کند، در 

پایان گفت: “متاسفانه این وقـایع که سـالها پیش روی داده، جسـم و روح 

من را آزار می دهد و هنوز بعد از چندین سال کابوس زندان را می بـینم. در 

حال حاضر به هیچ گروهی وابستگی ندارم ولی با هر شخص و یا سازمانی 

که در زمینه ی حقـوق بشـر دربـاره ی ایران تحقــیق می کند، همكاری    

می کنم که شاید با افشای این حقایق بالهایی که بر سر من آمده، حداقل 

در آینده برای هم سن و سالهای آن دوران من، دوباره اتفاق نیفتد.”



معیار نمونه و مواردی از این دست، جوانان و نوجوانان شهرهای تهران، 

تبریز و بندرعباس را به عنوان نمونه ای از کل جامعه ی ایران، با 

21میانگین سنی  سال بالغ و پاسخگو در برابر جامعه شناسایی نموده 

است.

     نویسنده در تالیف این کتاب که در قطع وزیری، توسط انتشارات 

1390دادگستر، در سال  منتشر گردیده است، از مشاوره و نظرات 

تخصصی برخی از اساتید نامدار حقوق کیفری و پزشكی قانونی بهره 

گرفته است.

، قانونگذار  1392     گرچه در قانون مجازات اسالمی جدید، مصوب 

18تالش نموده که افراد زیر  سال را، به نحوی مسئول شناسایی نماید 

که از طوفان انتقادات بین المللی مبنی بر اتهام اعدام و مجازات 

15کودکان بكاهد، با این حال از آن جایی که سن رشد را کماکان 9 و  

سال شناسایی می نماید، در عمل تغییری جدی در برخورد با کودکان 

به وجود نیامده است. لذا امید است این گونه پژوهش های مستند بتواند 

تاثیری در تغییر نگرش قانونگذار در خصوص یكی از اصلی ترین 

مشكالت نظام جزائی کشور به وجود آورد.

     گرچه این کتاب با زبانی تخصصی و در قالب اصطالحات خاص 

حقوقی تدوین گردیده، با این حال اهمیت نتیجه ی حاصله به قدری 

است که مطالعه ی آن را عالوه بر مسئولین و قانونگذاران کشور، به 

تمامی فعالین حقوق بشر به ویژه حقوق کودك توصیه و پیشنهاد می 

نماییم.

نام کتاب : سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی

نویسنده : دکتر علیرضا محقق هرچقان

ناشر : انتشارات دادگستر

1390نوبت چاپ : اول 
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سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی

     یكی از معضالت جدی و چالش برانگیز نظام حقوق جزائی ایران 

پس از انقالب بهمن 57، مسئله ی “سن مسئولیت کیفری” است. در 

1210حقیقت قانونگذار جدید، با حذف ماده ی 1209 و تغییر ماده ی  

قانون مدنی و تدوین قانون مجازات اسالمی، سن رشد و مسئول بودن 

اشخاص جامعه را از 18 سال خورشیدی به 9 سال قمری برای دختران 

و 15 سال قمری برای پسران کاهش داد. گرچه این اقدام اعتراض 

های داخلی و بین المللی شدیدی را برانگیخت و مورد نكوهش و 

مالمت حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفت؛ با این حال قانونگذار 

به هیچ عنوان از تصمیم خود که بر پایه ی تفاسیری ناثواب از فقه 

اسالمی اتخاذ نموده بود، عقب نشینی نكرد. این در حالی است که 

اغلب کشورهای جهان به توصیه ی سازمان ملل متحد و در تبعیت از 

کنوانسیون حمایت از حقوق کودك، افراد زیر 18 سال - و در بعضی 

کشور ها زیر 21 سال - را، کودك شناسایی نموده و در واکنش نسبت 

به اعمال نابههنجار این گروه سنی به جای استفاده از عنوان “جرم” از 

“بزه یا تخلف” استفاده می نمایند و به جای مجازات نمودن کودك، به 

تربیت و تادیب او می پردازند. متاسفانه بر همین مبنای ناثواب، در 

ایران بارها شاهد مجازات و در موارد متعددی اعدام افراد زیر سن 

قانونی بوده ایم.

     کتاب “سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی”، رساله ی 

کارشناسی ارشد آقای “علیرضا محقق هرچقان” -که به تعبیر برخی از 

اساتید حقوق کیفری، رسالهای در حد دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 

است-، بدون ورود به مباحث حقوق بشری و تنها بر مبنای اصول 

اثباتی فقه اسالمی، با بهره مندی از 157 منبع و رفرنس معتبر و به 

کارگیری یكی از معتبر ترین روشهای تحقیق در حقوق کیفری، 

موضوع سن مسئولیت پذیری افراد را در ایران مورد پژوهش قرار داده و 

کامال ً علمی و تخصصی به اثبات رسانده است که فرزندان این 

18سرزمین، نه در سن 9 و 15 سال قمری و نه حتی در  سالگی، بلكه 

در میانگین سنی 21 سال به بلوغ - به مفهومی که بتوان از آنها انتظار 

پاسخگویی در برابر رفتارشان در اجتماع را داشت- می رسند.

     این پژوهشگر با استفاده از روش تحقیق میدانی، در سه منطقه ی 

آب و هوایی متفاوت در کشور - گرم و خشك، معتدل، سرد و 

کوهستانی- با استفاده از 420 نمونه در مناطق مزبور و اخذ پرسشنامه 

25از رده های سنی 16 تا  سال از هر دو گروه جنسیتی، آزمون هوش 

) را اخذ نموده  Bar – on Emotional Quotientهیجانی (آی کیو) 

و با توجه به شاخصهایی از قبیل: سن مطلوب در حل مسئله، رکن 

تحمل فشار، رکن خود آگاهی هیجانی، سن مطلوب در رکن واقع 

گرایی، کنترل تكانش، میانگین و انحراف معیار کل، میانگین و انحراف 
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