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صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد

دبیر حقوقی :حسین رئیسی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اندیشه :محمد محبی

طراح گرافیک :غزاله شاکری

همکاران این شماره :عثمان مزین ،فاطمه اختصاری ،کیوان رفیعی ،محمد حبیبی ،شاهین صادق زاده میالنی ،محمد آقازاده ،بهروز جاوید
تهرانی ،رضا اکوانیان ،الهه امانی ،اندیشه جعفری ،فرامرز سه دهی ،میالد پورعیسی ،بهزاد حقیقی ،مصطفی رحمانی و مرتضی هامونیان

ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.

اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

شما چه گفته اید ،دربارهی ...
ختنه پسران و آسیب های جبران ناپذیر روانی /بهروز جاوید تهرانی
مهدی شهیار :پدرم من را سوار وانت کرد و به خانه ای دلگیر و تاریک ،جایی که بیش تر شبیه قتلگاه بود ،برد .سی
سال پیش .آن وقتها در خانهها و توسط دالکان ختنه هم صورت میگرفت .یک دالک که او هم شبیه جالدها
بود ،آمد و چنان با قساوتی این کار را انجام داد که من تا مدتها کابوسش را میدیدم .همینطور از زخم و عفونتی
که برایم پیش آمده بود عذاب میکشیدم و چون خجالتی بودم به خانوادهام چیزی نمیگفتم و بدتر از همه هیچ
کس هم دلیل این کار را نمیگفت و من تا مدتها فکر میکردم شاید مرا تنبیه کردهاند.
فاطمه شیرزاد :من تجربه ی خیلی بد و وحشتناکی از ختنه پسرم دارم .وقتی او را بردم ختنه کنم ،زیر دستانم زجرکش شد .نمیدانید آن لحظه من
چقدر درد کشیدم و چقدر سخت بود .زیر دستان من زجه میزد .دیدن آن همه خون و داد و فریادهای پسرم در طول  3ساعت ،غیرقابل تحمل بود؛
خصوصاً که بار اول بد ختنهاش کردند و مجبور شد بازش کند و مجدداً انجام شود.

تجاوز؛ عادی در فوتبال ،عجیب در رسانه /پویان مکاری
جواد غزنوی :من فکر میکنم تجاوز به پسربچه ها نه فقط در فوتبال ،در کل جامعه عادی است .االن وضع بهتر شده و چون خانوادهها بیشتر توجه میکنند و
جو عوض شده بچهها تا دبیرستان کمتر تجربههای بد دارند ،اما زمان ما چه بالهایی که توی سن خردسالی سر بچهها نمیآمد .خانوادهها هم نمیشد که 42
ساعته چهار-پنج پسرشان را بپایند .همه هم اینها را میدانستند اما ترجیح میدادند در موردش حرف نزنند .همیشه هم برای لذت و سرگرمی نبود ،برای
انتقام گیری از بزرگترهای بچه هم بود.
سارا رحیمپور :کاش واضحتر می نوشتید .من یک پسر نوجوان دارم که عاشق فوتبال است و از پارسال تابستان اسمش را در یک مدرسه ی فوتبال نوشتیم و
خیلی هم موفق است .با تیمشان تا به حال چند کاپ و مدال گرفتند .من دوست ندارم جلوی پیشرفتنش را بگیریم اما االن ترس در جانم افتاده .من و پدرش
شاغل هستیم و نمیشود از صبح تا شب برویم آنجا مراقبش باشیم .البته هیچ مادر و پدری هم نمیرود .ماندهام چه کار کنیم!؟

عکس ماه
ماهنامهی خط صلح در کتابخانهی مرکزی شهر اسکیلستونا سوئد
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مردم روانسر قبل از اعدام یک زندانی متهم به قتل ،در مقابل منزل مقتول جمع شدند و از اولیای دم رضایت گرفتند.
صالح کهندل زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،پس از تحمل  ۰۱سال حکم حبس ،از این زندان آزاد شد.
احمد کریمی ،زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج ،پس از  ۸سال و آیت اهلل حسین کاظمینی بروجردی ،زندانی عقیدتی زندان اوین ،پس از یازده سال حبس ،برای نخستین بار به مرخصی اعزام شدند.
در اقدامی مثبت ،یک شکارچی که چندی قبل نسبت به شکار غیرمجاز یک خوتکا اقدام کرده بود ،به کاشت صد نهال محکوم شده است.
طرح تحریم فوتبال ایران در فیفا به دلیل اجرای احکام اعدام در ورزشگاهها توسط یک سازمان فرانسوی ،مطرح شده است.
تعدادی از مردم شیراز در اعتراض به انتشار پارازیت در فضای شهر و تاثیرات آن بر سالمت شهروندان ،مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
معاون وزیر بهداشت گفت که امواج و پارازیتها عوارض دارند و در ابتال به سرطان موثرند.
کنسرت کیهان کلهر در همدان با نام پردگیان باغ سکوت ،لغو شد.
بنیاد شهید محی الدین ذهنی ،اهل میاندوآب ،سرباز بهایی جان باخته در جنگ ایران و عراق را رسمیت نمیشناسد.
نازنین نیکوسرشت ،دانشجوی بهایی ترم اول دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز ،اخراج و از ادامهی تحصیل بازماند.
بکتاش آبتین ،عضو هیات مدیره کانون نویسندگان ،به علت انتشار عکس مزدک زرافشان پس از ضرب و شتم توسط نیروی انتظامی ،به تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
فرماندهی انتظامی دزفول گفت که  ۲دختر موتور سوار در این شهر شناسایی ،دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
یک زن بدنساز به اتهام انتشار عکس در فضای مجازی دستگیر و روانهی زندان شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت که  ۲۲نفر از مدیران و اعضای کانالهای تلگرامی در این استان دستگیر شدند.
در پی اعتراض شهروندان حاشیهی شهر زاهدان به تخریب خانههای خود و درگیری با ماموران پشتیبانی ۹۴ ،نفر بازداشت شدند.
پس از گذشت سه سال از حادثهی تلخ سقوط دو کارگر زن در آتش سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری ،پروندهی مرگ دلخراش آنها هنوز سرانجامی نداشته و دیهای هم پرداخت نشده است.
پدر آرش صادقی اعترافات منتسب به فرزندش در ویدئوی منتشره روزهای اخیر در رسانههای دولتی را که او را به جعل عنوان پدرش متهم میکردند ،کذب خواند و اعترافات اخذ شده از این زندانی را در سایهی تهدید همسرش و طرح اعدام او
در آن زمان اجباری دانست.
رئیس قوه ی قضاییه با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ،اطالع رسانی و برجسته سازی آن را دارای وصف مجرمانه خواند.
آرش صادقی ،سعید شیرزاد ،مرتضی مرادپور ،آیت اهلل نکونام ،نزار زکا ،حسن رستگاری ،احمدرضا جاللی ،سجاد افروزیان ،عیسی سحرخیز ،حسن رس تگاری ،علی شریعتی ،مهدی کوخیان ،فواد یوسفی و محمدصابر ملک رئیسی در ماه گذشته در
زندان های مختلف کشور در اعتصاب غذا بودند؛ وضعیت جسمی بسیاری از این زندانیان وخیم توصیف شد.
جمعی از فعالین و شهروندان در حمایت از آرش صادقی در هفتاد و یکمین روز از اعتصاب غذای اعتراضیاش و دیگر زندانیان در اعتصاب ،مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی تشکیل دادند.
خانواده ی مرتضی مرادپور به همراه جمعی از فعالین این شهر برای چهارمین مرتبه در مقابل دادگستری تبریز در حمایت از او دست به تحصن زد ند که با برخورد نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی از آنان بازداشت شدند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از وجود  ۰۲۱هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور خبر داد و گفت که استان سیستان و بلوچستان یک هفتم این کودکان را در خود جای داده است.
معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه گفت که ساالنه  ۰۰۱۱نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی از ازدواج سه هزار و هفتصد دختر کمتر از  ۰۰سال در استان خبر داد.
درون گورستان بزرگ نصیرآباد باغستان در حومهی شهریار پنجاه کارتنخواب دست کم بیست گور را اشغال کردهاند و درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده زندگی میکنند.
صبح روز بعد از انتشار گزارش گورخوابها ،مسئوالن شهریار با ضرب و شتم ،آنها را از گورستان بیرون راندند.
یک نوزاد دختر تازه متولد شده که در سطل زبالهی بیمارستان شهر خمین رها شده بود ،کشف شد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت که هر  ۴ماه  ۶کودک رها شده در این استان پیدا میشود.
طبق آمارهای ادارهی کل بهزیستی استان البرز ،از ابتدای سال  ۴۹تا پایان آذر ماه 111 ،نوزاد در خیابانهای البرز رها شده است.
ماموران شهرداری تبریز یک دست فروش را در میدان صاحب األمر تبریز ،به گونهای کتک زدند که راهی بیمارستان شد.
مدیر بیمارستان بعثت همدان از قطع پاهای یک کارتن خواب همدانی در اثر سرما خبر داد.
نوزاد متولد شده از یک مادر کارتن خواب ،دقایقی پس از تولد در پارکی در جنوب تهران از سرما یخ زد و جان داد.
سیاوش شهریور ،مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم سازی زنان کارتن خواب شد.
یکی از مسئوالن پزشکی قانونی استان تهران از مرگ  ۴بی خانمان در این استان ظرف حدود سه ماه خبر داده است.
پزشک جراح بیمارستان امام خمینی به دلیل نبود شناسنامهی یک زن بیمار و شائبهی افغانستانی بودن وی ،از عمل پیوند کبد در آخرین لحظه جلوگیری کرد.
سرپرست پلیس فتا استان گلستان گفت که زنی در شهرستان بندرترکمن خودسوزی کرده است.
زن مهندس جوانی که از سوی مرد میانسالی به او پیشنهاد ازدواج شده بود ،بعد از رد این درخواست دو بار مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
یک بازیگر سرشناس به دلیل رابطهی نامشروع به  ۴۱ضربه شالق و محرومیت از اشتغال در همهی فعالیتهای هنری به مدت بیش از یک سال محکوم شد.
پس از محکومیت خبرنگار نجف آبادی به  ۹۱ضربه شالق و اجرای این حکم ،یک خبرنگار در شاهرود هم به  ۹۱ضربه شالق محکوم شد.
حکم شالق یک نفر به اتهام سرقت در مالءعام در شهر ایرانشهر اجرا شد.
دو برادر در یزد به اتهام سرقت مسلحانه ،قتل و آدم ربایی ،عالوه بر دو بار قصاص نفس و دو بار حبس ابد به  ۰۴۹ضربه شالق و قطع  ۹انگشت دست نیز محکوم شدند.
بهزاد سیری زندانی  ۲۶ساله ی محکوم به اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر ،در زندان قزل حصار کرج در پی خودکشی فوت کرد.
سه زندانی زن محبوس در زندان قرچک ورامین دچار سکته شدند و دو تن از آنان درپی سهل انگاری مسئولین زندان فوت کردند.
یک مرد نانوا در مقابل ادارهی کل صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل به نشانهی اعتراض اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد.
گریز  ۶کولبر از دست ماموران در منطقه ی مرزی بانه ،موجب مرگ یک تن و به کما رفتن سه نفر در اثر سقوط به دره شد.
دو کودک کار  ۷و  ۸ساله به نام احد و صمد ،زنده زنده در حریق یک گاراژ جمع آوری ضایعات در منطقهی غنی آباد ،واقع در شرق تهران سوختند.
در پی آتش سوزی در ساختمان پالسکو که در نهایت منجر به فرو ریختن آن شد ،ده ها تن از آتش نشانان و شهروندان گرفتار آوار شدند؛ آمار مفقودین و کشته شدگان مشخص نیست.
حکم قطع انگشتان دست دو زندانی با اتهام سرقت در زندان ارومیه اجرا شد و مسئوالن قضایی و زندان ،برای درس عبرت زندانیان با اتهام سرقت را مجبور به تماشای اجرای این احکام کردند.
یک زندانی به نام آرمان بحر آسمانی ،متولد  ۲۲بهمن  ، ۷۰که در شانزده سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود ،در کرمان اعدام شد.
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حقوقی

نفقه فرزند ،حقی معلق
محجور تلقی کردن صغار عالوه بر ایجاد محدودیت برای آنان در
انجام معامالت و امور غیر مالی ،موجب محرومیت آنان از مطالبهی
عثمان مزین

حقوق قانونیشان خواهد شد؛ یعنی طفل در صورت زیان دیده بودن،

وکیل پایه یک دادگستری

نمیتواند در مقام مطالبهی ضرر و زیان خود برآید و چنانچه متعهدٌله

به دلیل ضعف قوای جسمانی و فقدان قدرت برای ادارهی امور
خود ،کودکان همواره مورد حمایت قانونگذار بوده و از دیرباز
مقرراتی در راستای حمایت از آنان تدوین گردیده که در همین
راستا اجازهی بسیاری از فعالیتها به اطفال داده نشده و پس از
رسیدن اطفال به سن رشد که اکنون  11سال تعیین شده ،حصار و
محدودیتهای قبلی از اطفال و فعالیت-ها و معامالت آنان
برداشته شده و مجاز به انجام امور مالی یا غیر مالی خود هستند .تا
قبل از رسیدن به سن  11سال ،صغیر محسوب شده که صغر بر دو
نوع است :ممیّز و غیر ممیّز.
صغیر ممیّز صرفاً واجد حق برای اتخاذ تصمیم در امور غیر مالی

است و حق تصرف در امور مالی را ندارد و این حق در اختیار ولی
یا در نبود وی در اختیار دادستان (حاکم) است؛ اما طفل غیر ممیّز
حق تصرف و تصمیم گیری در هیچ یک از امور مالی و غیر مالی
را ندارد .بر این اساس طفل محجور بوده و تا زمان رفع حجر این
محدودیتها تداوم دارد و میزان محدودیت وی متغیر است.
محجور شناختن اشخاص به دو منظور است :یا حمایتی است یا
ظنّی

قراردادی باشد ،نمیتواند دعوی الزام به ایفای تعهد را علیه متعهد
اقامه کند و امر طرح دعوی نیز باید توسط ولی یا قیم صورت گیرد؛
زیرا اطفال صرفاً واجد اهمیت تمتّع هستند؛ زیرا این اهمیت را به

صرف زنده به دنیا آمدن به دست آورده و تا زمان مرگ از آن
برخوردار هستند اما به دست آوردن اهلیّت استیفاء منوط به آن است
که فرد به سن رشد برسد .اهلیّت استیفاء به معنای حق مطالبهی
حقوق است که صغار نمیتوانند آن را انجام دهند.
نفقه فرزند از زمره تعهدات و تکالیفی است که بر ذمّه پدر قرار دارد
و باید متناسب با تمکّن مالی خودش نفقه فرزند را پرداخت کند.
حال سوال این است چنانچه پدر از وفای به این تعهد شرعی ،قانونی
و عرفی خودداری نماید وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این صورت
عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج ،این حق برای زوجه متصور و
موجود است که نفقه خود را از زوج مطالبه کند اما تفاوتهای زیادی
بین نفقه زوجه و نفقه فرزند وجود دارد از جمله اینکه:
 .1نفقه زوجه بر اساس شان و وضعیت زوجه تعیین میگردد ولی
نفقه فرزند براساس وضعیت مالی پدر وی تعیین میگردد.
 .2در صورت طرح دعوی مطالبه نفقه توسط زوجه ،زوج محکوم
به پرداخت آن از زمانی که از پرداخت خودداری کرده خواهد

 .1حجر حمایتی :در مواردی است که مقنن قصد حمایت از فرد

شد؛ اما نفقه فرزند صرفاً از زمان طرح دعوی قابل مطالبه است.

محجور را دارد ،تا در اثر اقدامات محجور ضرری متوجه وی

به عبارت دیگر ،نفقه گذشته زوجه قابل مطالبه است اما نفقه

نگردد؛ مانند حجر صغار یا مجانین .زیرا اقدامات محجور منجر

گذشته فرزند قابل مطالبه نیست .و در مورد طفل صرفاً نفقه

به ورود ضرر و زیان به خود محجور خواهد شد.
 .2حجر ظنّی :که در این موارد مقنن برای جلوگیری از وارد
کردن زیان توسط محجور به جامعه ،آن را محجور تلقی کرده
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تا با جلوگیری از اقدامات محجور مانع ضرر و زیان وی به
جامعه گردد؛ مانند حجر ورشکسته .زیرا مجاز دانستن

ورشکسته برای انجام معامالت موجب ضرر اجتماع خواهد
شد.

وی ناظر به آینده است.
تفاوت دوم بین نفقه زوجه و نفقه فرزند آشکارا منجر به تضییع
حقوق طفل که مادر وی یا پرداخت کنندهی آن با تاخیر در صدد
اقامه دعوی مطالبه نفقه برآمده ،خواهد شد و این دور از عدالت و
انصاف است.
هدف از تعیین نفقه ،تامین نیازهای فرد واجب النفقه است و اگر به

5

درستی به جایگاه نفقه و هدف از وضع آن بنگریم ،این نکته بدیهی بستگان چگونه خواهد بود؟ نصّ قانونی مذکور مانع عمده در
نیازهای مادی ،خوراک ،پوشاک ،درمان و غیره را برآورده کرد و پرداخت کنندهی نفقه حق رجوع به پدر که مکلف به انفاق بوده را

حقوقی

قابل احراز است که نفقه باید به فوریت تامین گردد تا بتوان مُحق بودن پرداخت کننده است و به موجب آن مادر یا شخص
اینکه این تصور اشتباه در جامعه شایع گردیده که نفقه افراد باید در نخواهد داشت .حال در عمل نتایج مخرب این وضعیت به شرح
پایان هر ماه پرداخت شود ،در تضاد با فلسفهی آن است؛ زیرا تامین زیر است:
نشدن فوری نیازهای فرد به خوراک ،پوشاک و درمان موجب  .1معاف دانستن پدر از پرداخت نفقه طفل که به عهدهاش بوده
صدمه به حیات و آیندهی طفل یا فرد واجب النفقه خواهد شد.

از مصادیق دارا شدن بالجهت است .زیرا نفقه طفل توسط

اطفالی که برای وصول نفقه خود ناگزیر به محاکم قضایی مراجعه

شخصی غیر مسئول پرداخت شده در حالیکه پرداخت آن بر

میکنند ،پس از صدور حکم و اجرای آن موفق به وصول نفقه خود

عهدهی ولی طفل بوده.

از زمان تقدیم دادخواست خواهند شد و بدان معناست که آنان نفقه  .2مستحق ندانستن مادر دلسوز یا فرد دیگر که در راستای حفظ
مصالح طفل و جلوگیری از صدمه به سالمت جسمی وی یا
خود را با تاخیر چندین ماهه دریافت میکنند و راه حل این معضل
نفقه باید به فوریت خدشه به تحصیل وی اقدام به پرداخت نفقه وی
آن است که محاکم در صورت خودداری ولی یا زوج از
پرداخت نفقه مولیعلیه یا زوجه ،به فوریت وی را تامین گردد تا بتوان نیازهای نموده به معنای تضییع شدن حقوق وی است.
احضار و ترتیب پرداخت نفقه به صورت آنی و علی مادی ،خوراک ،پوشاک ،درمان  .3مادر دلسوز از سر خیرخواهی و رعایت
الحساب را بدهند و در صورت عدم دسترسی به ولی یا و غیره را برآورده کرد و اینکه مصلحت طفل و به حکم شرع و اخالق اقدام به
زوج از طریق نهادهای حمایتی یا سازمانهای حمایت این تصور اشتباه در جامعه پرداخت نفقه طفل کرده و قطعاً دارای قصد و
از حقوق کودکان ،نفقه مورد نیاز آنان به فوریت شایع گردیده که نفقه افراد باید نیت برای کمک بالعوض نبوده و چون اصل بر
پرداخت شود؛ چون تامین فوری نفقه ضروری است و در پایان هر ماه پرداخت شود ،عدم تبرّع است ،باید وی را واجد حق بر رجوع به
عدم پرداخت آن موجب اخالل و وقفه جدی در تعلیم و در تضاد با فلسفهی آن است ولی طفل جهت مطالبهی آن نفقه دانست .زیرا
تربیت طفل و محروم شدن از تحصیل یا تهدید جدی سالمت وی
به دلیل عدم تهیه مواد غذایی و البسه و هزینههای تحصیلی و

عدم اقدام فوری وی برای پرداخت نفقه ضربات
سنگینی را به طفل نیازمند نفقه وارد مینمود.

رفت و آمد وی به مدرسه -که قطعاً ضروری و مورد نیاز طفل  .4محروم کردن مادر یا شخص پرداخت کنندهی نفقه از مطالبه
هستند ،-خواهد شد.

و وصول نفقه ایام گذشتهی طفل این پیام را به جامعه

مستند قانونی برای محروم دانستن اطفال از نفقه ،ایام گذشته و

میدهد که در صورت اقدام مزبور ،حق مطالبه نخواهند داشت

مربوط به قبل از مطالبه ماده  1421قانون مدنی است که اشعار

و من بعد افراد کمتری این امور انسان دوستانه را عهده دار

میدارد :زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود

خواهند شد.

اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و برای حل این نقیصه قانونی ،تنها راه کار این است که مادر یا
در هر صورت افالس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر عزما خواهد تامین کنندهی نفقه را در حکم دائن و اعطا کنندهی قرض به ولی
بود ،ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبهی نفقه نمایند.

طفل تلقی کرد .زیرا وی به حکم وجدان و اخالق و ضرورت

حال در فرض امتناع پدر از پرداخت نفقه و نیاز مبرم طفل به آن  -حمایت از کودک آن را پرداخت کرده که بر این اساس ذمّه ولی
که به ناچار مادر یا یکی دیگر از بستگان وی مبادرت به پرداخت در مقابل وی مشغول خواهد بود و بر اساس مبانی عقد قرض وی

نفقه طفل میکند ،-تکلیف بازپرداخت آن به مادر یا یکی از را واجد حق برای استرداد آن از ولی دانست.
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حقوقی

در سوگ یک اعدامی
گناهی او ،-پیش چشم آورید.
چادر زنداننشان بر سر و حالتی نزار و پر اضطراب داشت؛ روی
چادر ترازوی عدالت به شکل دوّار تکرار شده بود .او در کنار دو
زن و دو مرد دیگر مقابل میز بزرگ و پر جبروت در ردیف

حسین رئیسی

نخست صندلی های دادگاه نشسته است .دو فرزند دختر نوجوان

وکیل دادگستری

دارد که بیرون در راهرو بودند و زمانیکه مادرشان به دادگاه

پرسشگری دربارهی مجازات اعدام یکی از مهمترین اتفاقاتی است

منتقل می شد قدری با او صحبت کردند .چهرهی بچه ها نیز

که سالهاست وارد گفتمان های حقوقی و حتی عمومی در جامعه

مانند رخسار مادر رمق نداشت .قاضی که روحانی است در

شده است .یکی از مالک های متمدن بودن جامعه ،نگاه به همین

میانه ی آن میز نشسته و منشی او در سمت راستش .دادگاه

موضوع است؛ درجهی فاصله داشتن از تمدن بدون شک به این

انقالب اسالمی در وقت مقرر به تصدی قاضی  ---با حضور

قضیه مرتبط است.

متهمان و وکالی آن ها تشکیل شده است .منشی مینویسد و

با فشارهای بین المللی تالش برای زدودن این مجازات دربارهی

همزمان نیز می خواند .هر یک از متهمان به سواالت جواب

برخی از جرایم مواد مخدر مدتی است به مجلس شورای اسالمی

میدهند .او میگوید” :همسر من معتاد است و سالهاست من و

رسیده است .در این یادداشت ،برای تسهیل در توقف مجازات

دو دخترم را رها کرده و نیست .درس نخواندهام و در سن باالی

اعدام و تصویب قانونی برای منع برخی از اعدام ها ،و قرار دادن

 ۰۱سالگی نمیتوانم کار انجام دهم و به زحمت شکم بچهها را

کسانی که بر طبل تداوم مجازات میکوبند -از جمله مردم -در

سیر کردم و با آبرو زندگی کردهام .او ادامه میدهد که

مقابل جنازهی یکی از اعدام شدگان ،تالش شده تا برای آن ها

همسایهی ما بستهای به من داد که برای او نگهداری کنم و در

پرسش ضرورت لغو مجازات اعدام پررنگ گردد.

گوشهای از خانهام قرار داد .برای این موضوع گاهی نیز به ما

زمانی که در مقابل شما بدن بی جان یک انسان قرار گرفته است،

کمک میکرد .همین یک بار بود که او این بسته را آورد و دوبار

اینجاست که میتوانید خود را مواجه با محک آزمون انسانی قرار

هم آمد به آن سر زد .این حرف ها را زیر شکنجه در پلیس مواد

داده و از خود بپرسید که این انسان -ولو اینکه کاری انجام داده

مخدر نیز گفتم .برای بازپرس نیز توضیح دادم و او حتی دستور

که شایستهی مجازات بوده است ،-میتواند شایستهی مرگ باشد؟

آزادی من را صادر کرد؛ اما دادستان ،حجت االسالم  ---گفت

کدام قانون بدون خطا امروز در اختیار بشر است که بتواند بی هیچ

نه ،نباید آزاد شود .حاال مدت یک سال است که زندانی هستم و

تعصب مذهبی ،سیاسی و یا سنتی بگوید :مرگ شایستهی این

بچههایم حتی نانی برای خوردن ندارند“.

انسان است؟ به عنوان کسی که بیش از بیست سال دفاع از

قاضی که به نظر نمی رسید چندان توجهی به دفاعیات او دارد

افرادی را برعهده داشتهام که مواجه با این مجازات بودهاند ،و یا

جلسه را ادامه داد .دفاعیات من نیز -که از قبل آماده کرده بودم

برخی از آنها متاسفانه اعدام شدهاند ،در سوگ یکی از آن اعدام

 ،-اجازه داد تا قرائت شود؛ همانجا تقاضای آزادی او را کردم،

شماره  69شدگان ،شما را در مقابل حقیقت اعدام قرار میدهم تا بیشتر به

اما دادگاه بی توجه به همهی دفاعیات سوال آخر را پرسید و دو

این پرسش بپردازیم و مهمترین سوال را دربارهی غیر عادالنه

هفته بعد حکم اعدام را صادر کرد .این حکم تایید شد و تقاضای

بودن آن -فارغ از درجهی گناه و یا جرم مرتکب و یا حتی بی

عفو برای او نیز نتیجه نداد .سه بار تقاضای عفو شد ،هر بار به
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کردم ،به دفتر ستاد حقوق شهروندی و هم چنین کمیسیون

این جرایم بودند ،کاسته که نه ،البته به حکایت آمارها افزوده شد.

قضایی مجلس؛ اما هیچ اثری از مکاتبات احتمالی آنها با قوهی

مراسم ختم او نیز مانند همهی مردگان بر پا شد؛ در مراسم او

قضاییه و درخواست عفو او در پرونده نبود.

شرکت کردم تا شاید چیزی پیدا کنم .او خوشبخت بود چون

باالخره در یکی از روزهای نسبتاً

اعدام شدهای بود که قبر داشت و

سرد پاییز که برگ ریزان به اوج

مراسم یادبود برایش بر پا بود .روضه

خود رسیده بود و سردی هوا

خوانان و قرآن خوانان برای او مرثیه و

همراه با باد ،درختان را برای

دعای مغفرت خوانند و حاضرین که

خواب زمستانی تدارک میدید،

همه ،مردم محل زندگی او بودند

در سپیده دمی حجت االسالم -

برایش آمین گفتند و طلب مغفرت

 --شخصاً در زندان حاضر شد و

تکرار کردند .حجت االسالمی نیز بعد

توضیح داد که ریاست قوهی قضاییه اجرای این حکم را اجازه

از قرآن خوان ها و دعاها در مجلس حاضر شد و در مقابل

فرموده اند و حکم قطعی را به مامورانی داد که مانند ماشینی

دستمزدی که یکی از بستگان داده بود برای حاضرین سخن از

آماده برای به طناب کشیدن انسانی بودند .کار خود را بدون

مرگ گفت و آیه و حدیث نقل کرد؛ از خدا خواست تا از سر

درنگ انجام دادند و در یک
چشم به هم زدن همهی دنیا

تاریک شد .هنوز خورشید طلوع
نکرده بود برخی از حاضران در
آن جمع ،رفتند تا نماز صبح
بخوانند و خدا را شکر کنند که
زندهاند و مجبور نیستند مواد
مخدر جابجا کنند و یا بفروشند.
آن شب او نخوابیده بود و تا
صبح نماز خوانده بود و او نیز
شکرگزار خدا بود و کمی هم
امیدوار تا شاید مسئولی در زمان

حقوقی

فوریت تمام رد شد .به دفتر امور زنان قوهی قضاییه مراجعه

مخدر کوتاه شد .اما از آمار معتادان و یا تعداد کسانیکه درگیر

تقصیرات او بگذرد و دعاهایی را
در مراسم او شرکت کردم تا شاید چیزی پیدا کنم .او
خوشبخت بود چون اعدام شدهای بود که قبر داشت و مراسم
یادبود برایش بر پا بود .روضه خوانان و قرآن خوانان برای او
مرثیه و دعای مغفرت خوانند و حاضرین که همه ،مردم محل
زندگی او بودند برایش آمین گفتند و طلب مغفرت تکرار
کردند .حجت االسالمی نیز بعد از قرآن خوانها و دعاها در
مجلس حاضر شد و در مقابل دستمزدی که یکی از بستگان
داده بود برای حاضرین سخن از مرگ گفت و آیه و حدیث
نقل کرد؛ از خدا خواست تا از سر تقصیرات او بگذرد و
دعاهایی را تکرار کرد .مجلس تمام شد و خانوادهی او سیاه
پوشان از مردم تشکر کردند و سوگ از دست دادن وی را به
خانه بردند؛ تا تنها با آن زندگی کنند.

نماز بیدار شود و بلکه اجرای

تکرار کرد .مجلس تمام شد و

خانوادهی او سیاه پوشان از مردم
تشکر کردند و سوگ از دست دادن
وی را به خانه بردند؛ تا تنها با آن
زندگی کنند.
این مراسم در اغلب شهرها گاهی بر
پا میشود .در مجلس ختم او کسی
نمیتوانست بپرسد که او میتوانست
زنده باشد اگر مجازات اعدامی نبود؟
پرسش اساسی این است که حتی در
جنایاتی که ممکن است افرادی
مرتکب شوند ،سهم جامعه از جنایت

حکم را متوقف نماید .این امید به یاس رفت و نماز او پایان

کار شدن شهروندان محاسبه نمی شود و کسی برای این سهم

یافت و قبل از قضا شدن نماز ،بر دار شد.

مجازات نمی شود و نخواهد شد .از این رو جامعه تا زمانیکه

او مانند همهی مردگان ،ثبت در دفتر مردگان شد و مانند همهی

مجازات اعدام را طلب میکند خود سوگوار خود است.

آنها در قبرستان با گوری ساده دستش از دخالت در جرایم مواد
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”رینگ خونین“ نام مستعار سالنی در زندان رجایی شهر کرج است

زندانیان

رینگ خونین؛ قتلگاه مافیای دولتی زندان رجایی شهر کرج
که زندانیان مخالف و خارج از حلقهی مافیای ” محمد مردانی“،
رئیس این زندان ،به این قتلگاه تبعید میشوند .در این سالن پس

مصطفی رحمانی

از درگیری های خونین ،فقط در صورت قتل یا نقص عضو،

فعال حقوق بشر

زندانیان به سردخانه و بهداری منتقل میشوند.
سالن  ۴در اندرزگاه  ۲زندان رجایی شهر کرج از پنج سال پیش که

مسبوق به سابقه بوده است .یکی از زندانیان عادی محبوس در

محمد مردانی ریاست این زندان را برعهده گرفت ،کم کم به

زندان رجایی شهر کرج در این خصوص به خط صلح میگوید:

”رینگ خونین“ این زندان شهرت یافت.

”اسامی که زیاد است و خیلیها را توی این سالها کشتند ،اما دو

زندانیان عادی زندان رجایی شهر با تاکید بر ” در شیشه کردن

مورد آن را به خوبی به یاد دارم .بندهلوها ،سه برادر بودند؛ سیامک،

خونشان“ توسط رئیس زندان ،در توضیح این موضوع به خط صلح

سیاوش و هادی .سال  13یا  12بود که ”سیامک“ تیزی کوچکی

میگویند ” :سالن  ۴در اندرزگاه  ۲دقیقاً به دستور مستقیم آقای

خورد و با اینکه می گفت اصالً به دوا و درمان نیازی ندارم اما او

مردانی به این شکل درآمده .به

را زورکی به بهداری بردند و بعد

گفتهی آقای احمدی ،رئیس این

هم خبر مرگش را آوردند .ما

اندرزگاه ،تا قتل انجام نشود و یا

اصالً باورمان نمیشد .یکی دیگر

زندانی نقص عضو پیدا نکند ،به

هم ،مربوط به یکی-دو سال بعد

بهداری منتقل نمی شود .دعواهای

و زمانی بود که در سالن 5

این سالن فقط قتل دارد .رئیس زندان

اندرزگاه  ۲بودیم ” .مجتبی

از هر زندانی که خوشش نیاید و یا

آسایشی“ گنده الت خرم آباد

مخالف و بیرون از باند مافیای او

بود .لقب مجتبی شیر خاورمیانه

باشد ،به این سالن میفرستد .هدف او

بود و خیلی معروف بود ،هیکل

نیز کامالً از این اقدام مشخص است؛

درشتی داشت و همه از او

برای تیزی خوردن“.

می ترسیدند .جرمش هم مواد و

بر اساس تحقیقات میدانی ،ظرف پنج

این چیزها نبود و فقط یک

سال گذشته ،در نزاعهای خونین این

اسلحه از او گرفته بودند .حکم

سالن عدهای زندانی در تاریخ های بهرام تصویری خیابانی که جسدش در سلولهای
انفرادی بند  ۰زندان رجایی شهر کرج پیدا شد
مختلف به قتل رسیدهاند ” .بهنام

آزادیاش آمد اما یک روز قبل از
آزادی به او متادون و چند قرص

عباسی“ و ”ابولفضل آقا محمدپور“ ،هویت دو تن از این زندانیان

خوراندند؛ شب خوابید و صبح دیگر بیدار نشد“...

به قتل رسیده است.

در سال  13نیز ،هرانا از پیدا شدن جسد ”بهرام تصویری خیابانی“،

البته بایستی اشاره کرد که قتل زندانیان در زندان رجایی شهر

زندانی محکوم به اعدام ،در سلولهای انفرادی بند  ۰زندان رجایی
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شهر کرج خبر داد .بهرام تصویری دستکم از سال  ۸۸جزو

 -1مجتبی آسایشی ،در بند  4سالن  5اوردوز کرده

زندانیانی بود که به دلیل اعتراض و همینطور شکایت از کادر

 -7اصغر کرمی ،در بند  1به قتل رسیده

اجرایی زندان -به خصوص در بحث تجاوز و شکنجه ،-همواره در

 -1منصور پورولیدر ،بند  4به قتل رسیده

معرض تنش و برخورد با زندانبانان زندان رجایی شهر قرار داشت

 -1ناصر بناپور ،در درگیری بند  ۶سالن شانزده به قتل رسیده

و مدت زیادی از ایام حبس

 -12حاج نائب ،در درگیری بند

خود در زندان را به دلیل

 ۶سالن هجده به قتل رسیده

اعمال رفتارهای سلیقهای

 -11حسین انجانی ،در درگیری

زندانبانان این زندان به ناچار

بند  ۶سالن شانزده در سال ۴۰

در سلولهای انفرادی سپری

به قتل رسیده

کرده بود.

لیست اسامی زندانیانی که در

همبندیان او شهادت داده

زندان دچار نقض عضو شدند:

بودند که آقای تصویری که

 -1جواد زارع ،نابینایی چشم در

به اتهام قتل به اعدام محکوم
شده بود ،از شاکی خودش

مجتبی آسایشی که در خواب اوردوز کرده بود

بند  3سالن ۷
 -4وحید عباس پور ،کوری

رضایت گرفته بود ولی مسئوالن زندان دعوایی ساختگی به وجود

چشم

آوردند که منجر به قتل یک نفر دیگر توسط این زندانی شد تا

 -3مهدی منافی ،قطع هر دو دست

برای وی پروندهی جدیدی باز شود.

 -2رضا جالل ،قطع هر دو دست

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری زندانی در زندان رجایی شهر کرج

دراینباره به سراغ دو تن از زندانیان سابق در این زندان رفتیم تا

در آبانماه در نامهای به خانم اسما جهانگیر ،گزارشگر ویژهی

به جزئیات بیشتری از وقایع اشاره کنند.

حقوق بشر سازمان ملل ،آقای زید رعد الحسین ،کمیسر عالی

غالمرضا غالمحسینی فعال کارگری و زندانی سابق در این

حقوق بشر و خانم موگرینی ،رئیس شورای سیاستگذاری خارجی

زندان در توصیف باند مافیای زندان میگوید” :من در این زندان

اتحادیهی اروپا ،اسامی زندانیان به قتل رسیده در درگیری های

در دو بند دارالقرآن (بند  )4و بند  2که بودم؛ در هر سالنی افراد

خونین زندان رجایی شهر کرج را و زندانیانی که در این بین نقص

خاص یکه بزنی وجود داشت .این افراد قلدر -که شناخته شده

عضو شدهاند ،به شرح زیر بیان کرده است:

نیز بودند ، -قطعاً با مسئولین زندان هماهنگ بودند و برای

لیست اسامی تعدادی از زندانیانی که در درگیریهای داخلی زندان

ترساندن زندانیان به کار گرفته می شدند ...بگذارید خاطرهای

کشته شدهاند:

برایتان بگویم :سال  ۸۷که در انفرادیهای بند  ۲۹۱زندان اوین

 -1بابک غیاثی ،در درگیری بند  3به قتل رسیده

بودم ،یکی از زندانبانان که آدم خوبی مینمود ،میگفت کلیهی

 -4مالک مالکی(معروف به حاج مالک) ،در درگیری به قتل

مسئولین زندان با زندانیان زد و بند و رابطه دارند .این شخص

رسیده

میگفت یک بار برای یک زندانی پیغامی را خانوادهاش رساندم
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از روی انسانیت آوردهام و نه برای پول ،اما خانوادهی او اصرار

 -5مهدی عظیمی ،در بند  5قدیم به قتل رسیده

داشتند که مبلغی را به من بدهند؛ چرا که هربار کارکنان زندان

 -3صابر شربتی ،در بند ده در درگیری به قتل رسیده

و خانوادهاش خواستند به من پول بدهند .گفتم من این پیغام را
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بود که فهمیدم بین زندانیان و مسئولین زندان ،مافیایی سازمان

بخشها اشاره کرد“.

یافته و غیر رسمی وجود دارد .در واقع هرچقدر این سطح

آقای غالمحسینی این چنین ادامه میدهد” :البته زندانیان عادی

مسئولیت باالتر میرود این رابطه عمقیتر شده و با زندانیان

هرچقدر هم که با هم روابط ناعادالنه داشتند ،در مورد زندانیان

خاص -مثالً با سطح درآمد باالتر ،-شکل میگیرد“.

سیاسی احترام قائل بودند .اگر هم در مواردی این زندانیان به

وی در مورد درگیری های خونین
میافزاید ” :در مورد درگیری های
خونین ،معموالً افراد ضعیفتر قربانی
می شوند .این درگیری ها بیش تر بین
جناح زندانبانان و زندانیان شرور است
که این مجموعه ناهنجاری نیز
دستپرودهی خود مسئولین و در واقع
بخشی از سیاستهای دولت است که با
به وجود آوردن چنین مسائلی مردم را با
هم درگیر کنند .باند مافیا در هر
کشوری با نوع خاص خودش وجود

در مورد درگیریهای خونین ،معموالً افراد
ضعیفتر قربانی میشوند .این درگیریها بیشتر
بین جناح زندانبانان و زندانیان شرور است که این
مجموعه ناهنجاری نیز دستپرودهی خود مسئولین
و در واقع بخشی از سیاستهای دولت است که با
به وجود آوردن چنین مسائلی مردم را با هم درگیر
کنند .باند مافیا در هر کشوری با نوع خاص خودش
وجود دارد ،در کشور ما نیز وجود دارد .مثالً برای
ترس از ضرب و شتم مجبور به همکاری هستند ،یا
در بخشی دیگر مسئولین مایلاند این زندانیان را
تحت امر خود نگه دارند تا بتوانند به
خواستههایشان برسند.

دارد ،در کشور ما نیز وجود دارد .مثالً
برای ترس از ضرب و شتم مجبور به همکاری هستند ،یا در

زندانیان

برای آنها پیغام آوردهاند ،مبلغی از پیش تعیین شده بود .آنجا

زندان اتفاق می افتد و بایستی برای پرداختن به آن ،به تمامی

سیاسی ها تعرضی در حقوق شان به
وجود میآورند ،با دستور مقامات زندان
بوده است .ولی اگر بخواهم بین خود
زندانیان عادی مثال بزنم ،در بند
نوجوانان ۴۱ ،زندانی به یک زندانی
تجاوز کرده بودند .این تجاوز به نظر
من فاجعهای شنیع تر از قتل بود .به
طور حتم چنین جنایاتی بدون
مجتب داشتن چراغ سبز از زندانبانان
امکان اتفاق افتادن ندارد .وقتی در
بازجویی مرا تهدید میکردند که پسر

نوجوانت را به زندان و بند جوانان
می آوریم تا مورد تعرض قرار گیرد ،باید این موضوعات را

بخشی دیگر مسئولین

هماهنگ شده دانست

مایلاند این زندانیان را

که سیستم حاکمیتی نیز

تحت امر خود نگه دارند تا

از آن باخبر است“.

بتوانند به خواسته هایشان

بهروز جاوید تهرانی،

برسند .این مسئولین در واقع

فعال حقوق بشر و

قسمتی از مقامات کل کشور

زندانی سابق ز ندان

هستند که همواره با استفاده

رجایی شهر کرج نیز

از اراذل و او باش به

می گو ید:

درا ین باره

غالمرضا غالم حسینی ”زندان رجایی شهر به

خواسته های خود رسیدهاند.
همانطور که شاهد بودیم ،سپاه پاسداران برای سرکوب های

دلیل این که زندانیانش تبعیدی بوده و همگی محکومیت های

خیابانی ،از افراد الاوبالی محلها استفاده میکند؛ این موضوع را

سنگین دارند ،دارای باندهای مافیایی خیلی قوی است .سه باند

سردار قاسمی در صحبت هایش هم گفته بود .این مسئله

معروف به نامهای ”باند بچههای تهران“” ،باند بچههای کرج“ و

مجموعهای درهم تنیده و گسترده است که بخشی از آن در

”باند کردها-لرها“ وجود دارد که به این اسامی شناخته میشوند و

12

شماره 69
بهمن
1395
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نه آنکه الزاماً به قومیت خاصی تعلق داشته باشند .در واقع اینها

مواد مخدر به داخل زندان دست دارند ولی مشخص است که

صرفاً عناوینی است برای اکیپی که تشکیل میدهند و مثالً در باند

چه کسانی قدرت دارند؛ مثالً این که زندانیان صاحب مافیا را

بچههای تهران ،الزاماً همه نباید بچهی تهران باشند“.

جابهجا کنند تا این ساختار بهم بخورد ،برایشان کاری نداشت اما

وی در مورد مشاهدات خودش به خط صلح میگوید” :من در دو

این کار را نمیکردند .در واقع اگر سیستم زندانیانی را نیز انتقال

مورد شاهد اتفاقاتی بودم که نیازمند تحقیقات بود اما هیچ گاه

میداد ،به قصد تعادل بود و نه برهم زدن آن ساختار.

صورت نگرفت .یک مورد مربوط به زندانی بود با نام ”بندلی“ و

اهداف وجود این باندها نیز مشخص است .این باندها کارخانهی

مورد دوم یک زندانی به نام ”عباس“ .این دو زندانی در مسیری

پول سازی هستند .به عنوان نمونه ،گوشی موبایل  ۰۱میلیون

رفتند که نظم باندها را به هم ریخته بودند و مطیع اداره -یعنی

تومان خرید و فروش میشد و یا یک گرم مواد مخدر مثالً اگر

کارکنان زندان ،-نبوده و در مقابل زندانبانان ایستادگی و

بیرون از زندان  ۰۱هزار تومان است ،در آنجا یک میلیون تومان

گردنکشی میکردند؛ البته این دو نفر بیش از حد هم قلدر بودند.

خرید و فروش می شود .ارزش افزودهی عجیبی روی اجناس

به یاد دارم که بندلی در یک درگیری بینیاش به وسیلهی چاقو

می آید که به قول معروف مسئولین نیز از آن سود کالنی به
جیب میزنند“.

زخمی شد که به
چند بخیه نیاز

*******

دا شت .پس از

بایستی اشاره کرد،

اینکه این زندانی

بنا بر اسنادی که

برای درمان به

خ بر گزاری هرا نا

ب هداری مرا ج عه

منتشر کرده بود،

کرد ،خبر آوردند

م ح مد

مردا نی

که در آن جا فوت

رئیس این زندان در

کرده است .مورد

م کا ت بات

اداری

بعدی یعنی ،عباس

مربوط به وضعیت

را هم به زندان

بهروز جاوید تهرانی پروندهی تنی از
زندانیان محکوم به

قزلحصار فرستادند و در آنجا کشته شد“.
آقای جاوید تهرانی میافزاید” :در زمانی که من در زندان رجایی

اعدام تحت عنوان ”اراذل و اوباش“ ،درخواست تسریع در اجرای

شهر بودم ،شخصی با نام ”خادم“ بود که در ابتدا مسئول حفاظت

اعدام آنان را کرده بود.

زندان بود .این شخص به دلیل ارتباط با یکی از زنان زندانبان خلع

چندی پیش نیز در گزارش ” حکمرانی مافیا در زندان رجایی

شد ولی دوباره بازگشت و این بار به عنوان مدیر اجرایی منصوب

شهر و دشواری مضاعف زندانیان“ اعمال محدودیتهای مختلف

شد .این شخص در پر و بال دادن به باندهای مافیایی خیلی فعال

در خرید مواد غذایی و رفاهی در محیطی چون زندان بدنام

بود و به طور سیستماتیک از این روند استفاده میکرد .خادم مداح

رجایی شهر درحالی اعالم شد که انواع مواد مخدر و حتی سالح

بود ،باشگاه بدنسازی داشت و به قول معروف از گنده التها و از

سرد در زندان به راحتی خرید و فروش میشود؛ ناظران زیادی

شماره 69
بهمن
 1395همین تیپ آدمها بود“.

وی ادامه میدهد” :نمیتوانم با قطعیت بگویم مسئولین در قاچاق

معتقدند این قبیل محدودیتها صرفاً به ایجاد بازار سیاه و توسعه

باندهای مافیایی درون زندان منجر میشود.

13

پرونده ی ویژه

گورخوابها فراموش شدهاند
پاسخی سیستمی است و با لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی از جمله

اجتماعی

نظام آموزشی ،اخالقی ،اقتصادی ،مدیریتی و رفاهی تحلیل
محمد محبی

میشود .اما در رویکرد دوم ،معلولها محور تحلیل قرار میگیرند

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

و از اینرو بدون توجه به دالیل ریشهای ،صرفاً از سر احساسات
و به صورت موردی داوری خواهیم کرد و در نتیجه پاسخهایمان

انتشار خبر گورخوابی عدهای از هموطنان بی خانمان ،و برخورد

مقطعی خواهد بود .اگر بخواهیم از سر انصاف سخن بگوییم

مورد انتظار خشن با آنان  -که چرا البد بدون مجوز و پرداخت

ظهور پدیدههایی چون گورخوابی محصول بی توجهی دائمی به

عوارض و مالیات ،پیشاپیش و قبل از فوت به استقبال خانهی

افراد نیازمند ،ضعف نهادهای حمایتی در انجام وظایف ذاتی

ابدی رفتهاند ،-موجی از حیرت و اندوه را در جامعهی ما به وجود

خویش ،ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی برخی

آورده است .بازنشر این واقعهی تلخ و واقعیت شرمآور در

شهروندان ،عدم کارایی سیاست های قبلی ،حیف کردن بودجه

شبکه های اجتماعی ،موجی از واکنش ها و سخنان را در جامعه

تخصیصی در امور غیرمرتبط و ضعف نهادهای نظارتی است.

ایجاد کرد .هرچند ما خیلی زود فراموش می کنیم و این

کرامت انسانی شهروندانمان را باید بیش از این حفظ میکردیم.

فراموشکاری به رسانهها ،سازمانهای متولی ،احزاب و جناحها نیز

باید شجاعانه معذرت خواست و با راهکارهای کوتاه مدت و بلند

سرایت کرده و پس از نو شدن سال میالدی و
مطرحشدن حاشیه های سیاسی ،این موضوع

ظهور پدیدههایی چون گورخوابی محصول

نیز به فراموشی سپرده شد .و االن با قاطعیت

بی توجهی دائمی به افراد نیازمند ،ضعف

میتوان گفت که گورخواب ها بازهم فراموش

نهادهای حمایتی در انجام وظایف ذاتی

شدهاند.

خویش ،ناتوانی حکومت در تامین نیازهای

در واقع هرچند گزارش ماه پیش روزنامهی

اساسی برخی شهروندان ،عدم کارایی

شهروند دربارهی گورخواب ها که نمونهی

سیاستهای قبلی ،حیف کردن بودجه

وظیفه شناسی رسانهای در قبال شهروندان

تخصیصی در امور غیرمرتبط و ضعف

جامعه است ،بسیار تکان دهنده و تاثیرگذار

نهادهای نظارتی است .کرامت انسانی

بود ،اما متاسفانه در این راه استمرار و

شهروندانمان را باید بیش از این حفظ

پایمردی دیده نمیشود.

میکردیم.

اینکه در کشورمان انسانهای نیازمندی برای

مدتِ موثر به درمان ریشهای موضوع
پرداخت.
اما باالخره متولی رسیدگی به امور بی
خانمانها ،گورخوابها و کارتون خوابها
در ایران کدام نهاد است؟ چقدر بودجه
برای آن اختصاص یافته است؟ باالخره
که باید یک حداقل هایی برای زنده

ماندن این انسانها فراهم شود!
در

هر ک شوری

ساز مان ها

و

وزارتخانههای متولی امور رفاه شهروندان
مسئولیت این موارد را بر عهده دارند.
اتفاقاً وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

زندگی به مرگ پناه بردهاند ،تلنگری بر حکومت و تک تک

یکی از ثروتمندترین نهادها در ایران است .چون صندوق

ماست .واقعیت آن است که با دو رویکرد میتوان به سراغ حل

بازنشستگی تامین اجتماعی بخشی از این وزارتخانه است.
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بودجه سال  ۴۰سازمان تامین اجتماعی بالغ بر  ۶۴هزار

خبر افزود ” :مقرر شده است وزارت رفاه و تامین اجتماعی از

میلیارد تومان است()1؛ از این مقدار چقدر برای بی خانمانها

هیات دولت درخواست تخصیص اعتبار حدود  4میلیارد تومان ،از

اختصاص یافته است؟ ضمن تاسف باید گفت که اساساً ردیف

ردیف هزینه های پیش بینی نشدهی ریاست جمهوری برای

بودجهای برای پدیده هایی چون ” کارتون خوابی“  ” ،گور

ساماندهی افراد بی خانمان در سال جاری داشته باشد .مدیرکل

خوابی“ و یا معضل ”بی خانمانها“ در نظر گرفته نشده است

سیاست گذاری و حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد:

و ظاهراً به سلیقه و تشخیص دستگاه ها و ادارات و

وزارت رفاه نیز مکلف شد ردیفهای اعتباری مربوط به موضوع

معاونتهای زیر مجموعهی سازمان سپرده شده است.

افراد بی خانمان را -که در ردیفهای بودجهای وزارتخانه و سایر

تاسف بارتر اینکه بعد از اعالن خبر گورخوابی در رسانهها که

دستگاهها وجود دارد ،-بررسی کند تا در این زمینه برای به

وجدان جامعه را به درد آورد ،تازه به تخصیص بودجهای ناچیز

دست آوردن بودجه بیشتر صرفهجوییهایی صورت گیرد“ .صدر

آن هم از ردیف بودجه های پیش بینی نشدهی ریاست

تصریح کرد” :تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع ساماندهی بی

پرونده ی ویژه

صندوق پر و پیمانی هست.

این باره از قول فرهاد صدر ،معاون وزارت رفاه ،با اعالم این

اجتماعی

و ثمرهی کار کارگران را به یغما میبرند .اما همچنان یک

جمهوری فکر شده است .روزنامهی جام جم در  43آذر  1315در
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خانمانها مکلف شدند ماهانه آمار اطالعات و گزارش فعالیتهای

و هزینهی خانوار  -که نمی توان در این زمینه به قاطعیت

خود را به منظور ساماندهی بی خانمانها به وزارت رفاه و تامین

اظهارنظر کرد ،-به طور نسبی می توان گفت مشکل کمبود

اجتماعی اعالم کنند تا هم آمار دقیقی از این افراد به دست آید و

منابع ،علت اصلی بروز این مشکالت و خالءها نیست؛ بهویژه

بانک اطالعات برای آنها ایجاد شود و هم برای برنامه ریزیهای

آن که حتی اگر کمبودی نیز باشد می توان و باید با وضع

بودجهای بتوان از آنها استفاده کرد“.

مالیاتهای اجتماعی آن را جبران و تامین کرد.

اگرچه در ایران کنونی سهم حوزهی رفاه و تامین اجتماعی از

پس باید پرسید اگر مشکل از کمبود قانون ،ساختار یا منابع

GDPیا GNPو بودجه کل کشور نسبت به کشورهای در حال

نیست ،راهحل مسئله را بایستی در کجا جستوجو کرد؟ آیا باید

توسعه و توسعه یافته کم است ،ولیکن سهم آن از بودجه عمومی

ساختارهای جدیدی بنا کرد؟ آیا باز هم باید شوراها یا شورایی

کشور نسبتاً درخور توجه است .اما صرف کردن بودجه توسط

جدید آن هم از نوع ” عالی“ درست کرد؟ به نظر میرسد پاسخ

نهادها سلیقهای است .یعنی بودجهها را به موضوعات و چالشها

این سوال ها همگی خیر است .به نظر میرسد راهحل اصلی،

اختصاص نمیدهند بلکه به نهادها و معاونتهای زیر مجموعه

تغییر و تنظیم ”رویکردها“” ،مقررات“ و ”سازوکارها“ است و در

میدهند .عالوه بر این ،به علت شفاف نبودن حسابهای مالی و

چنین حالتی می توان با همین قوانین ،ساختارها و منابع در

مالیاتی و نیز با توجه به اینکه بخش زیادی از ساختارها ،منابع و

دسترس به توسعه اجتماعی دست یافت .تغییر و تنظیم ”رویکرد“

اعتبارات مصروفه در این حوزه ،خارج از حیطهی نظارت و مدیریت

به این معنا که باید رویکرد مسئوالن و متولیان امور نسبت به

قوهی مجریه است و همچنین به لحاظ شکل نگرفتن نظام درآمد

مقوالت رفاه و تامین اجتماعی تغییر کند و آن را وظیفه ،تکلیف
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سیاست های توده ستایانه باقی نمی ماند تا افراد یا

موظف است که اوالً زمینه های شکل گیری پدیدههایی چون

مجموعههایی بخواهند با انجام برخی طرحهای پوپولیستی و

کارتون خوابی ،گورخوابی و به طور کلی بی خانمانی را از بین

خارج از نظام یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی برای خود کسب

ببرد و ثانیاً برای شهروندانی که به هر دلیلی دچار چنین

وجهه یا مقبولیت کنند .براساس اصل  ۲۴قانون اساسی،

مصیبتهایی شدهاند ،حداقل امکانات برای زیست یک انسان

برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی و دولت

عادی فراهم نماید؛ یک سقف حداقلی که باالی سرشان باشد

مکلف است این برخورداری را به روش بیمهای یا حمایتی

که از سرما نمیرند ،و یک غذایی که نیازهای فیزیولوژیکی

برای آحاد جامعه فراهم کند و پر واضح است که قانون گذار

جسمشان را تامین کند .همچنین یک نظام بهداشت و سالمت

اولویت را به ” نظام بیمهای“ داده است چرا که در نظام

برای درمان بیماری های آنان در نظر گرفته شود ،چون تجربه

بیمهای عدالت در دسترسی و عدالت در بهره مندی از منابع

ثابت کرده که این افراد ،عموماً مبتال به بیماریهای عدیدهای

عمومی دست یافتنی است و از همه مهمتر اینکه در نظام

نیز می شوند .و در نهایت آموزش مناسب جهت خودکفایی این

بیمهای عالوه بر شفافیت ،محاسبه پذیری ،توزیع ریسک و

افراد تا بتوانند کار مناسبی جهت یک زندگی آبرومندانه و

غیره ،ارائه ی خدمات رفاه و تامین اجتماعی با حفظ کرامت

شرافتمندانه برای خود دست و پا کنند.
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اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرد طبیعتاً جایی برای جوالن

بیمه و آموزش برای تک تک شهروندان تاکید دارد ،دولت

اجتماعی

و ماموریت خود بدانند.

که بر داشتن حداقلهایی از زندگی همچون مسکن ،بهداشت،

انسانی افراد صورت میپذیرد)4(.
بی تردید پدیدهی بی خانمانی در تمامی جوامع ،کم و بیش

منابع:

وجود دارد اما بهترین راهکار برای کاهش و به حداقل

 .1وبسایت سازمان تامین اجتماعی

رساندن این پدیده چیست؟ به نظر میرسد نبود یک نظام
جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران یک خالء جدی است

 .2حیدری ،علی ” ،هلوکاست اجتماعی در گورهای چند الیه“ ،وبسایت
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 41 ،دی ماه 1315

که همه آن را احساس میکنند .براساس اصول ، 41
 ، 31 ،32 ، 41قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
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چه نهادهایی در رسیدگی به کارتن خوابها مسئول هستند؟

اجتماعی

بودن وضعیت در کالم این مقام مسئول در شهر تهران کامالً
علی کالئی
فعال حقوق بشر

واضح و مشخص است و نیازی به توضیح نیست .در یک پروژهی
وسیع شهری مقرر است که نه به صورتی دقیق که تا حدودی از
همکاری یک وزارت خانه بهره برده شود!

خودشان هم نمی دانند آخرین پناهشان کجاست .در این وانفسای

همچنین فاطمه دانشور توضیح میدهد که پس از ادغام سازمان

زمین و زمان با چه کسی ،چه نهادی و چه ارگانی طرف هستند.

رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کار ،بررسی کل آسیب های

شبها را تا صبح در خیابانها سر میکنند .گه گاه به گرمخانهها

اجتماعی در یک معاونت در وزارت خانهی جدید تعاون ،کار و

میروند و اما از رفتارهایی که در گرمخانه با آن ها می شود،

رفاه اجتماعی به نام ” دفتر امور آسیب های اجتماعی“ خالصه

ناراحت اند .بی خانمان ،اما انسان هستند .زمانی خانه و زندگی و

شده است .مشخص است که وقتی چنین وظیفهی سترگی به

کار و حیاتی به مانند همهی ما داشتند و امروز افتادگانی هستند که

چنین درجه قلیلی از اعتبار در ساخت حاکمیتی میرسد ،خروجی

از اسب افتادهاند و اما از اصل نه؛ این ها کارتن خوابند و زمانی

و نتیجهی آن چه خواهد بود.

وقتی در گور میخوابند ،گورخواب میشوند .آدمهای واقعی گوشت

لیال ارشد ،مددکار اجتماعی و مدیر عامل مرکز نگهداری زنان

و پوست و خوندار در شهر .آنانی که دیده نمیشوند اما هستند و

آسیبدیده اعتیاد ” خانه خورشید“ یک ماه پیش از طرح فوق

تنها هر بار از پس واقعهای یادآوری میشوند.

الذکر در مصاحبهای با روزنامه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار

فاطمه دانشور ،رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر

(که همان سوال محوری ما هم در این مقال است) که میپرسد:
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” ساماندهی آسیب های اجتماعی هماکنون برعهده چه سازمانی

می گوید که قرار است ” شهرداری با همکاری بهزیستی ،نیروی

است؟“ پاسخ می دهد” :به نظر میرسد در این زمینه هر نهادی

انتظامی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر و تا حدودی وزارت بهداشت،

به فراخور اتفاقی که رسانهای میشود وارد میدان شده و بعد از

شروع به ساماندهی زنان کارتن خواب هرندی“ کند .در این طرح

خوابیدن سر و صداها هم دوباره روز از نو روزی از نو“

مقرر شده است که ”نیروی انتظامی وظیفهی جمعآوری ،شهرداری

یعنی نهادی مشخص مسئولیت در قبال همهی موارد آسیبهای

وظیفه ی بازسازی کمپ شفق ،ستاد مبارزه با مواد مخدر که

اجتماعی -و این جا به طور اخص مسئلهی کارتن خوابی را،-

مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و بهزیستی تامین

قبول نمی کند .به فراخور و در هر زمانی ،از وضعیت نابسامان

متادون و متادون درمانی“ را بر عهده داشته باشد.

کارتن خواب های هرندی در آن زمان گرفته (وضعیتی که از

بر مبنای آنچه این مقام مسئول مطرح میکند ،نه یک نهاد که

شیوع اسهال خونی در میان ایشان خبر میداد) تا گورخوابهای

مقرر است چندین نهاد با همکاری با هم به ساماندهی زنان کارتن

اخیر تهران ،و بنا بر تب رسانهای نهادها وارد عمل میشوند،

خواب بخشی از تهران مبادرت ورزند .و مطابق آن چه دانشور

خودی نشان میدهند و بعد باز روز از نو میشود و روزی از نو.
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سخن می گوید و اما تنها به مجموعهی درهم و بی نظم

فراقانونی ،برای بودن در برابر رسانه ها و یا به صورتی کامالً

نهادها ،سازمانها و ارگان های گفته شده ،یک نهاد دیگر -

ناهماهنگ به میدان آمدهاند و هزینهی زیادی را صرف کردهاند و

کمیته امداد ،-را هم اضافه می کند .نهادی که باید با دیگر

به علت عدم سازماندهی مشخص برای حل این معضل ،به نتیجه

نهادها به همکاری برای حل موضوع کارتن خوابی و

نرسیدهاند.

آسیبهای اجتماعی این چنینی در ایران برسد .دقت کنیم که

اما انگار این بی نظمی قانونی به سالها پیش از سال  14باز

این اظهار نظر یک نمایندهی مجلس وقت ،یک قانونگذار و

میگردد .به گزارش ایرنا در آذرماه ” ،1315طبق آییننامهای که

کسی است که باید از چند و چون قوانین و حوزههای مسئول

در هشتاد و دومین جلسهی شورای عالی اداری استانها در سال

مطلع باشد.

 1371دربارهی ساماندهی

بگذارید قدری به عقب

بی خانمان ها ،ولگردان و

برگردیم .در سال 1314

متکدیان به تصویب رسید،

و با نشر خبر مرگ 22

سا ما ند هی

م ت کد یان

کارتن خواب در آذر ماه

خیابانی در شهرهای باالی

ا ین سال ،در طی

 522هزار نفر جمعیت بر

ج ل سهای ا ض طراری

عهدهی حدود  11سازمان

میان نیروی انتظامی و

و نهاد گذاشته شده است“.

شهرداری تهران مقرر

بنا بر همین گزارش ” در

شد

عکس از فارس

که ” برا ساس

این آیین نامه ،مسئولیت

اطالعات گردآوری شده توسط کمیسیون فرهنگی-اجتماعی

ایجاد مجتمع های اردوگاهی بر عهدهی شهرداری است و در

شورای شهر ،نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و جمع آوری

صورت ضرورت به تشخیص استاندار ،از سایر امکانات و اعتبارات

متکدیانی که در خیابان ها زندگی می کنند ،اقدام کند“.

استان نیز می توان استفاده و اعتبارات مورد نیاز آن را از محل

همچنین ” شهرداری نیز با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت

بودجهی عمومی و کمک های مردمی تامین کرد .هم چنین

اسکان آنها را بر عهده گرفت“.

شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل

اما بنا بر گزارش ها و تنها پس از چندی نهادها و سازمانهای

بیخانمانها ،ولگردان و متکدیان به مجتمعهای اردوگاهی اقدام

درگیر مسئله این وظیفه را بر دوش دیگری انداختند و این

و نیروی انتظامی نیز در این راستا با شهرداری همکاری کند“.

درحالی بود که جمعیت کارتن خوابها در حال افزایش بود.

پس از ایجاد مجتمع های اردوگاهی ” ،تعیین مسئول مجتمع

بنابراین شهرداری تصمیم گرفت که چادرهای اسکان موقت

اردوگاهی بر عهدهی فرماندار بوده و این مجتمع موظف است

برای کارتن خواب ها فراهم کند؛ چادرهایی که بعدها بدل به

نسبت به تحویل گرفتن ،نگهداری موقت ،شناسایی وضعیت و

گرمخانهها شد تا کارتن خوابها ساماندهی شوند .اما نتیجه به

طبقه بندی افراد در یکی از گروههای افراد متهم به ارتکاب جرم

عدم حضور بسیاری از کارتن خواب ها در گرمخانه انجامید و

اعم از متکدیان و ولگردان حرفهای ،افراد بی سرپرست و مجهول
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پرونده ی ویژه

وی هم چنین از ” صراحت داشتن“ قانون در این خصوص

وظیفهای که انجام نشد و نهادهایی که هریک قانونی یا

اجتماعی

بهزیستی و کمیته امداد خبر میدهد.

اخیراً نیز عدهای از ایشان از کارتن خوابی به گورخوابی رسیدند.
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

الهویه ،افراد در راه مانده و متواری ،افراد معلول و ناتوان جسمی و

آلوده بودن مسئله میافزاید .وی در گفتگو با وبسایت شهرداری

ذهنی و افراد نیازمند غیرحرفهای اقدام کند“.

اصفهان میگوید ” :این نهاد (شهرداری اصفهان) این افراد را

در گام بعدی نیز ” سازمان های مسئول ساماندهی متکدیان

جمعآوری میکند اما در تحویل آن ها به کدام ارگان سردرگم

خیابانی از جمله شهرداری ،دادگستری ،نیروی انتظامی ،ادارهی

است به طوری که هیچ کس حتی مرکز باز پروری حاضر به

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،بهزیستی و کمیته امداد امام

نگهداری این افراد نیست“.

خمینی موظف هستند نمایندهی تام االختیار خود را به مجتمعهای

و کار اینقدر باال می گیرد که سمیه محمودی ،عضو کمیسیون

اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی کنند.

اجتماعی مجلس در دی ماه سال جاری ”با ابراز نگرانی از وجود

ساکنان در گرمخانه ها در صورت صدور حکم قضایی از سوی

 11هزار بیخانمان و کارتنخواب در سطح کشور“ در گفتگو با

مراجع قضایی و تمایل شخصی از این مجتمع ها به مراکز تحت

خبرگزاری فارس میگوید ” :نهادهای مسئول برای حل مشکل

نظارت بهزیستی منتقل می شوند و
دختران و زنان در معرض آسیب به
مراکز مداخله در بحران سپرده میشوند
و معلوالن ناتوان جسمی و ذهنی در
مراکز شبانه روزی ،بانوان معتاد بی
خانمان در مراکز ویژه و سالمندان در
خانه های سالمندان پذیرش می شوند.

کمیته اﻣﺪاد امام ﺧﻤﻴﻨﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
با ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ،ﮔﻤﺸﺪگان
و درﻣﺎﻧﺪ گان پوشش حمایتی ﺑﺮﻗﺮار و
ﺷﺮاﻳﻂ و زمینهی ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑه زﻧﺪﮔﻲ
ﻋﺎ دی را ﻓﺮاﻫﻢ کند .اداره ﻛﺎ ر ،رفاه و

کارتن خوابها هم انگار به مانند هر
گروه اجتماعی آسیب دیدهی دیگر در ایران،
قربانی درگیریهای سیاسی نهادهای مختلف و
مسئول هستند و هر بار آسیبی جدی از آن
میبینند .هربار که رویداد جدیدی نمایان میشود و
مسئلهای مرتبط با مسئلهی کارتن خوابها
رسانهای میشود ،رسانهها و نهادهای مختلف -که
بنا بر آنچه تا حال و بنا بر مستندات قانونی گفته
شد همگی مسئول در حل مسئله هستند ،-انگشت
اتهام را به سوی یکدیگر میگیرند و از مسئولیت
آن ”دیگری“ در حل بحران و مسئله سخن

اﻣﻮ ر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮ اد
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میگویند.

بی خانمانها و کارتن خوابها باید با هم
تعامل داشته باشند“.
کار از تالش برای هماهنگی و طرح
قوانین و رویکردها انگار گذشته است و به
خواهش و التماس نیروهای درگیر در
حوزهی مسائل اجتماعی در نهادهای
قانونگذاری کشیده است.

کارتن خوابها هم انگار به مانند هر گروه
اجتماعی آسیب دیدهی دیگر در ایران،
قربانی درگیری های سیاسی نهادهای
مختلف و مسئول هستند و هر بار آسیبی
جدی از آن می بینند .هربار که رویداد
جدیدی نمایان میشود و مسئلهای مرتبط

ﻣﺴﺘﻌﺪ و دارای ﺗﻮان ﻛﺎ ر را راﻳﮕﺎ ن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزشﻫﺎ ی

با مسئلهی کارتن خوابها رسانهای میشود ،رسانهها و نهادهای

ﻓﻨﻲوﺣﺮ فهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ

مختلف -که بنا بر آن چه تا حال و بنا بر مستندات قانونی گفته

ﺑرای ﺗﻮجیه و آﺷﻨﺎﻳﻲ جامعه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺪیگری و ﺟﻠﺐ

شد همگی مسئول در حل مسئله هستند ،-انگشت اتهام را به

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻗﺪام کند“.

سوی یکدیگر می گیرند و از مسئولیت آن ” دیگری“ در حل

اما ماجرا به این نظمی که ایرنا روایت میکند نیست .پیشتر از

بحران و مسئله سخن میگویند.

تشتت اعالم نظر قانونگذاران کشور در دو سطح مجلس شورای

جمعی دولت و باالخص ” معاونت امور زنان و خانواده ریاست

اسالمی و شورای اسالمی شهر سخن گفته شد.

جمهوری“ را متهم می کنند و کار به جایی می رسد که ناهید

همچنین اظهار نظرهایی از قبیل اظهار نظر مدیر پیشگیری و رفع

خداکرمی ،از مسئوالن این معاونت در گفتگو با ایران آنالین

تخلفات شهری شهرداری اصفهان در ارتباط با نهاد مسئول

می گوید ” :برای رفع مشکالت زنان کارتن خواب نهادهای

ساماندهی کارتن خواب ها در این استان بر عدم شفافیت و غبار

مختلفی مسئول هستند و همه انگشت های اتهام به سوی
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کرد“ .و بعد همو ابراز امیدواری می کند که ” همهی

عمل شوند.

دستگاههای متولی از جمله شهرداری ،بهزیستی ،ناجا و قوهی

همسر عباس آژانس شیشهای میگفت ” گوشت قربونی ،عباس

قضاییه با همکاری رسانه های گروهی بتوانند مشکل زنان

مویه“؛ گوشت قربانی هر فصل سرد سال ،سالهاست که کارتن

کارتن خواب را حل کنند“.

خواب ها هستند .گوشت قربانی دعواهای جناحی .گوشت قربانی

آن انگشت اتهامی که خداکرمی از آن نام میبرد را میتوان در

عدم مسئولیت پذیری نهادهای مسئول .گوشت قربانی بی نظمی

رسانه های اصولگرا و مخالف دولت رصد کرد .مثالً هفته نامه

در ساخت مدیریت کشور و اینکه هیچ نهادی به طور مشخص

” شما“  ،ارگان حزب موتلفه اسالمی ،در اردیبهشت  15در

پاسخگو نیست .همه از ”دستگاههای مرتبط“ و ”مسئول“ صحبت

مقالهای با عنوان ” نگاه حمایتگرانه به زنان کارتن خواب“ از

می کنند و هیچ نهادی به طور مشخص و کامل که بتوان او را

تصویب بودجه و

بازخواست کرد و او هم

مسئولیت این نهاد

پاسخگو باشد نه ” مرتبط“

خبر داد و همچنین

است نه ”مسئول“ .تشتت در

” ب هره

تصمیم گیری در تمامیت

های

ساخت حاکمیتی که مدعی

نامتعارفی نیز از این

مسئولیت در قبال این مسئله

ار گان ه ما ه نگ

هستند ،به چشم می خورد.

کننده در موضوع

هر بار و در برابر هر واقعهای

زنان کارتن خواب“

 -به مانند گورخوابی های

از

برداری

سخن گفت.

عکس از مهر

اخیر ،-تنها به فغان و داد و

و کار به جایی میرسد که مشرق نیوز در ارتباط با ”فرافکنی

اعتراضی اکتفا می شود و چند نهاد قول حل مسئله را میدهند و

اصالح طلبانه دربارهی پدیدهی فقر و کارتن خوابی“ گزارشی

بعد هیچ اتفاقی نمیافتد .کارتن خوابی تنها مسئلهی تهران

منتشر می کند و از شهرداری و شهردار در برابر نقد یک

نیست .همدان ،اصفهان و سنندج و بسیاری دیگر از شهرهای

نمایندهی اصالح طلب مجلس دفاع میکند.

ایران نیز به این مسئله دچار هستند.

و حتی یک کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با ”شبکه

هر سال  -باالخص در روزهایی که هوا سرد سرد می شود،-

اطالع رسانی راه دانا“ گورخوابی را نتیجهی حقوقهای نجومی

افرادی هستند که در خیابانهای شهر یخ میزنند .آنها سال بعد

مدیران و مسئوالن دولتی میداند.

را نمی بینند .آن ها قربانیان تشتت در قانون و عدم مسئولیت

نکته اینجاست که حتی نهادهای مسئول در مسئله نیز ،از زیر

پذیری و عدم انجام قانون توسط مسئولین کشورند .مسئولینی که

بار مسئولیت خود شانه خالی میکنند .مطابق آنچه پیشتر

شب ها را در کنار همسر و فرزندانشان در جای گرم و با امکانات

گفته شد یکی از نهادهای مسئول در مسئله ”بهزیستی“ است.

بسیار سپری می کنند .انگار همچنان سوارگان از پیادگان

اما مدیرکل بهزیستی استان مازندران در مصاحبه با ایلنا در

بیخبرند.
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که می شود با علت یابی و آسیب شناسی این مسئله را حل

بهزیستی نیست و از ”دستگاههای مرتبط“ میخواهند که وارد

اجتماعی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است در صورتی

اسفند ماه  1312صراحتاً می گوید که مسئولیت این افراد با
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گرمخانههای توخالی؛ در گفتگو با لیلی ارشد
میکند .با  137تماس می گیرم تا دلیلش را جویا شوم؛ محل
دقیق را میپرسند و قول رسیدگی میدهند .درست سه ساعت

اجتماعی

اندیشه جعفری

بعد با شمارهای ناآشنا تلفنم زنگ می خورد .گوشی را که

فعال حقوق زنان

جواب می دهم ،خانمی از آن طرف خط خودش را معرفی
میکند و ضمن شرح این موضوع که جویها الیروبی و پاک

زمان 1 :صبح ،یکی از روزهای زمستان

سازی شدهاند ،موکداً از من میپرسد آیا هنوز بوی فاضالب به

مکان :مترو شوش

مشام میرسد یا نه!؟ بعد از این که از تمیز بودن جوی ها

از مترو که بیرون میآیم ،سوز سردی میآید .برای رفتن به آن

اطمینان حاصل میکند ،با تشکر از اطالع رسانی من ،تلفن را

طرف خیابان ،پلههای مارپیچ پل عابری را که درست روبروی

قطع میکند .توی دلم خوشحال میشوم و با لبخند رضایتی

مترو است ،باال میروم و به آن طرف خیابان که میرسم ،بعد

بر لب ،راهم را ادامه میدهم .چند قدم که میروم ،خاطرات

از رد کردن چند مغازهی فرزکاری و آهنگری ،کنار دیوار بلند

آن روز سرد مترو شوش ،مثل سیلی میخورد توی گوشم و

کارخانهای قدیمی ،جنازهی یک مرد در نیم متری دیوار افتاده

ارتعاشش مغزم را تکان میدهد .خیلی به زحمت نمیافتیم؛

و با یک گونی کنفی سعی در پوشاندش شده است؛ اما پاهایش

این همه تفاوت را میشود با  35دقیقه مترو پیمایی دید...

که رو به کبودی میرود از گونی بیرون مانده .دورش هم چند
سکه افتاده .مغازهدارها میگویند که پاتوق هر شبش همین جا
بوده و در سرمای دیشب جان داده ...با  137 ،112و 145
تماس می گیرم تا شاید نهادی پیدا شود و جنازهاش را از خط
کشی سکه ها بیرون آورد .هر کدام گردن دیگری میاندازد و
در نهایت قول پیگیری میدهند.
ساعت یک بعدازظهر است ،به سمت مترو میروم تا به خانه
برگردم ،جنازه هنوز آن جاست ،در نیم متری دیوار بلند .حاال

خورشید درست باالی سرش میتابد و او را ذره ذره گرم می
کند...

شاید گرمخانههای تهران با یک وعده غذای گرم و جای خواب
به اذهان بیایند؛ جایی که آدمها در ورودیاش با احترام به داخل
هدایت می شوند و پس از استحمام و تعویض لباس و خوردن
یک وعده غذای گرم ،با یک دست مالفه و پتوی تمیز به اتاقی
گرم هدایت میشوند و روی یکی از تختها ،در نهایت امنیت و
آرامش به خواب میروند .اما این تصویر خیلی اوقات واقعیت
بیرونی ندارد .معموالً بی خانمان ها به زور و اجبار و برای تمیز
نگه داشتن ویترین پایتخت به این مراکز برده میشوند ،در آنجا
وسایل شخصیشان گرفته می شود و به زور و اجبار به کمپ
ترک اعتیاد منتقل می شوند .لیلی ارشد رئیس مرکز گذری
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زمان :چند ماه بعد 1 ،صبح  ،یکی از روزهای تابستان

کاهش آسیب اعتیاد زنان (خانه خورشید) ،چندی پیش در گفتگو

مکان :قیطریه

با روزنامهی شرق گفته بود که چون در این مراکز رسیدگی

راستای خیابان سهیل را که باال میروم ،شهرداری دارد

کافی برای ترک اعتیاد صورت نمی گیرد ،فرد پس از خروج از

سطلهای زبالهی قدیمی را با سطلهای نو عوض میکند .به

مرکز به شدت به دنبال مواد است و پس از دستیابی به مواد

شیب خیابان که میرسم ،بوی فاضالب تمام مشامم را پر

دچار اوردوز میشود ،و خیلی اوقات حتی اورژانس هم حاضر به
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خانمان ،هزینهی زیادی است.

که بی خانمان و دچار مشکالت است ،با خشونت و روشهای

در گفتگویی تازه با خانم لیلی ارشد در ارتباط با این موضوع به

نادرست ،فریب دهند و ببرند .آن ها باید توجیه باشند که چگونه

بحث و گفتگو نشستهایم ،که در ادامه میخوانید:

رفتار کنند ،از چه ابزاری استفاده کنند و چطور آدم ها را برای

ار شد،

تشویق کنند .افراد

به نظر شما با

احساس امنیت و

توجه به این که

احترام نمیکنند و

شهرداری اعالم

فرد بر ا ساس

کرده

تجربیاتی که در

گر م خا نه های

طول سالهای بی

تهران را افزایش

خا ن ما نی دارد،

داده است ،چرا

بارها برایش اتفاق

هنوز بسیاری از

افتاده که به او
عکس از خبرآنالین

افراد بی خانمان
ترجیح میدهند از پارک ها و خیابان استفاده کنند و به

گرمخانهها نمیروند؟ خیلیها حرفشان
این است که به اسم گرمخانه آنها را
می برند ولی از کمپ ترک اعتیاد سر
در میآورند و یا اینکه به ما احترام
نمیگذارند...
یک بخشی از این که چرا به
گرمخانهها نمیروند ،واقعاً همین است.
موضوع دیگر این است که این
اقدامات دو وجه دارد .بخشی از آن
مربوط به کسانی است که تصمیم
گیری می کنند و آمرین هستند ،و
بخش دیگر عاملیناند که این تصمیم
گیری ها و سیاست ها را اجرایی

اجتماعی

خا نم

بردن ،ترغیب و

پرونده ی ویژه

احیای او نیست ،چرا که به نظرش هزینه کردن برای یک بی

افراد چگونه برخورد کنند ،ندیدند .مثالً اینکه حق ندارند آدمی را

گفتهاند داریم تو

را به گرمخانه میبریم ولی...

آن گروهی که قرار است این کار را انجام دهند
واقعاً توجیه شده نیستند و آموزشهای الزم برای
این که با این افراد چگونه برخورد کنند ،ندیدند .مثالً
اینکه حق ندارند آدمی را که بی خانمان و دچار
مشکالت است ،با خشونت و روشهای نادرست،
فریب دهند و ببرند .آنها باید توجیه باشند که
چگونه رفتار کنند ،از چه ابزاری استفاده کنند و
چطور آدمها را برای بردن ،ترغیب و تشویق کنند.
افراد احساس امنیت و احترام نمیکنند و فرد بر
اساس تجربیاتی که در طول سالهای بی خانمانی
دارد ،بارها برایش اتفاق افتاده که به او گفتهاند
داریم تو را به گرمخانه میبریم ولی...

الزم است که برای افراد گروه هدف
اعتماد سازی صورت گیرد و توجیه
باشند که داریم تو را میبریم ،به این
دالیل .یا الاقل کسانی همراه این ها
باشند تا افراد اعتماد کنند یا جایی بروند
و راجع به این مسائل صحبت شود که
آن ها بدانند و باور کنند که این به
نفعشان است و به آنها کمک میشود.
مسئلهی بعدی این است که بعضی
اوقات به آن ها گفته می شود راه
گرمخانه دور است و باید خودشان
متحمل هزینه برای رفت و آمد شوند و
خوب خیلی اوقات برای این افراد چنین

میکنند .آن گروهی که قرار است این کار را انجام دهند واقعاً

امکانی وجود ندارد و قادر به پرداختن این هزینهها نیستند .از

توجیه شده نیستند و آموزش های الزم برای این که با این

طرف دیگر با اینکه ادعا میشود تعداد زیادی از افراد وجود دارند
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که متجاهرند و باید دستگیر شوند ،وقتی که دستگیر میشوند آن

نه متاسفانه ،با اینکه طی این سالها به جرات میتوانم بگویم با

انتظاراتی که دارند ،تحقق پیدا نمیکند .در واقع فردی که برای

باالترین رده های مسئولین و سازمان هایی مثل ثبت احوال،

مدت معینی میرود و جایی میماند ،در وهلهی اول مسائلش حل

شهرداری ،وزارت کشور ،بهداشت و درمان ،بهزیستی (اگر

نشده و در وهلهی دوم مهارت

بخواهم تمام اسامی را

و ابزاری برای مقابله با این

برایتان بگویم ،طوالنی

مسئله دستش نیست و دست

است) ارتباط داشتیم تا

خالی به نقطهای که بوده،

بتوانیم نظرشان را جلب

ه نوز

کنیم .وقتی که مسائل را

سوءم صرف دارد ،خا نواده

در جلسه مطرح میکنیم،

پذیرای او نیست و شغلی برای

آن ها خ ی لی ه مرا هی

او وجود ندارد .خوب این آدم

می کنند و پذیرش خوبی

چطور می تواند سالمتش

دارند ،ولی در عمل تا به

بر می گردد؛

ی ع نی

استمرار پیدا کند؟ در مجموع چون این اتفاقات نمیافتد ،اعتماد

حال اتفاقی نیفتاده است .حتی من با معاونین دادستانی هم راجع

آنها به این برنامهها و کارگزارانشان کمرنگ میشود و یا میزان

به قوانینی که وجود داشته و ملغی نشده ،صحبت داشتم؛ مثل

مشارکت و همراهیشان در این برنامهها
کمتر می شود .نکتهی بعدی این است

وقتی که مسائل را در جلسه مطرح میکنیم ،قانونی که در دههی  32وجود
آنها خیلی همراهی میکنند و پذیرش خوبی دارند ،داشت که یک مادر میتواند برای

که راجع به شرایط گرمخانهها بیشتر ولی در عمل تا به حال اتفاقی نیفتاده است .حتی من با فرزند خودش شناسنامه بگیرد .اما
نوشته شود .گرمخانه هایی هستند که معاونین دادستانی هم راجع به قوانینی که وجود داشته و این قوانین در حال حاضر اجرا
قرار است در آن هزار نفر یا نهصد و ملغی نشده ،صحبت داشتم؛ مثل قانونی که در دههی  32نمیشود و این یکی از مشکالت ما
اندی نفر شب را به صبح کنند؛ در موقع وجود داشت که یک مادر میتواند برای فرزند خودش در ده -یازده سال گذشته  -که
زمستان که این ها شرایط دشواری

شناسنامه بگیرد .اما این قوانین در حال حاضر اجرا

مشخصاً تمرکزمان روی حوزهی

دارند ،شاید بتوانند چند شبی را در آنجا

نمیشود و این یکی از مشکالت ما در ده-یازده سال

زنان بی خانمان و کودکانشان بوده

بگذرانند ولی به هر حال به عنوان یک

گذشته -که مشخصاً تمرکزمان روی حوزهی زنان بی

 ،-است .نبود برگه های هویتی

انسان ،خدماتی که دریافت می کنند خانمان و کودکانشان بوده ،-است .نبود برگههای هویتی برای این گروه باعث می شود که
مورد قبولشان نیست و در نهایت خیابان برای این گروه باعث میشود که نتوانند دفترچهی خدمات نتوانند دفترچهی خدمات درمانی
را انتخاب می کنند تا شرایطی که در درمانی داشته باشند ،بچههایشان برای آموزش و مدرسه داشته باشند ،بچه هایشان برای
آموزش و مدرسه دچار مشکل
گرمخانه ها برایشان اتفاق میافتد و
دچار مشکل میشوند و بسیاری دیگر از مسائل
نمیخواهند ،نبینند و تجربه نکنند.
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بازدارندهای که در این سالها تجربه میکنند.

خانم ارشد ،سوال دیگرم از
شما این است که در طی این همه سالی که در این

می شوند و بسیاری دیگر از مسائل
بازدارنده ای که در این سال ها

تجربه میکنند.

زمینه کار می کنید ،آیا تغییری در قوانین برای کسانی که اوراق

خیلی ممنون از اینکه خواهش من را برای گفتگو

هویتی ندارند ،ایجاد شده است یا خیر؟

پذیرفتید و وقتی که گذاشتید...
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پس از انتشار تصاویر شهروندانی که به ”گورخواب“ موسوم شدند،

پرونده ی ویژه

عقیم سازی از منظر معیارهای بینالمللی حقوق بشر
بحث عقیم سازی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از ازدیاد
پرداختن به مقولهی عقیم سازی از منظر حقوق بشری و بررسی

حقوقدان

حقوقی

افراد بی خانمان یا ”کارتن خواب“ در فضای مجازی مطرح شد.

شاهین صادق زاده میالنی

رویکرد گفتمان حقوق بشر به این مسئله ،میتواند زاویهی جدیدی
را برای عالقه مندان به این بحث بگشاید .این مقاله به بررسی

شود ،قربانی ”نقض فاحش حقوق بشر“ دانسته است )1(.گزارشگر

اجمالی مبحث عقیم سازی از دید معیارهای بینالمللی حقوق

ویژه حتی از این فراتر رفته و گفته است حاملگی یا عقیم سازی

بشری میپردازد.

اجباری در صورتی که به صورت سیستماتیک علیه گروه خاصی از

الف :عقیم سازی اجباری مغایر موازین بینالمللی حقوق بشر است

شهروندان به کار برود به عنوان جنایت علیه بشریت نیز میتواند

مادهی سوم اعالمیهی جهانی حقوق بشر میگوید” :هر کس حق

محسوب شود)4(.

زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد“ .مادهی پنجم این اعالمیه

ب :عقیم سازیِ تحت فشار از دید نهادهای بین المللی حقوق

هم چنین میگوید” :احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا

بشری

رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خالف انسانیت و شئون بشری

عقیم سازیِ تحت فشار نوع دیگری از عقیم سازی است که نه با

یا موهن باشد“ .مادهی هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و

اجبار بلکه با مشوقهای مالی یا غیرمالی ،اطالعات غلط یا تهدید

سیاسی که به امضا و تصویب ایران نیز رسیده است ،انجام

فرد صورت میگیرد )3(.در این نوع عقیم سازی رضایت فرد برای

مطالعات پزشکی بر روی افراد بدون اجازهی آنان را صریحاً ممنوع

عقیم شدن تحت شرایطی کسب می شود که او در موقعیت

میکند” :هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها

اجتماعی-اقتصادی فرودستی قرار داشته و تصمیم او را نمیتوان

یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد .مخصوصاً

تصمیمی آزادانه دانست .بر اساس بیانیهای مشترک که توسط

قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون

سازمان بهداشت جهانی ،یونیسف ،دفتر کمیساریای عالی حقوق

رضایت آزادانهی او ممنوع است“ .بدیهی است هنگامی که انجام

بشر و چند نهاد دیگر مربوط به سازمان ملل تهیه شده است ،هیچ

آزمایش های پزشکی بدون رضایت فرد ممنوع باشد ،عقیم سازی

کس نباید برای عقیم شدن مشوق دریافت کند ،خواه از طرف

اجباری نیز از منظر حقوق بینالملل ممنوع است.

همسر یا دیگر اعضای خانواده و خواه از طرف پرسنل پزشکی یا

گزارشگر ویژهی شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای بیرحمانه،

مامور حکومتی )2(.پیشنهاد دریافت غذا ،پول ،زمین و مسکن از

غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز عقیم سازی اجباری زنانی را که دارای

جمله مشوق هایی هستند که برای راضی نمودن افراد به عمل

معلولیت بوده ،مصداقی از شکنجه دانسته است .هم چنین ،بر

عقیم سازی به کار برده شدهاند .سازمان بهداشت جهانی و چند

اساس گفته ی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور

نهاد دیگر سازمان ملل این نوع اقدامها را مغایر موازین بینالمللی

پناهندگان ،سیاست ها یا قوانینی که سقط جنین یا عقیم سازی

حقوق بشر میدانند )5( .یکی از توصیه های سازمان بهداشت

اجباری را به عنوان نوعی از جریمه تجویز میکنند ،دلیلی موجه

جهانی ممنوعیت و لغو برنامه هایی است که به موجب آن بیماران

برای تقاضای پناهندگی دانسته و فردی که قربانی چنین سیاستی

برای عقیم شدن مشوق دریافت میکنند )1(.همچنین ،عقیم شدن
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هیچ گاه نباید پیش شرطی برای دریافت خدمات درمانی و یا

کارتن خواب هستند ،توانایی نگهداری از فرزند را ندارند و

امتیازاتی اجتماعی نظیر برگهی هویت ،شغل ،آزادی از زندان و

فرزندان آن ها نیز دچار آسیب های شدید اجتماعی خواهند شد.

دیگر خدمات اجتماعی قرار بگیرد)7(.

موافقان این برنامهها همچنین می گویند در صورت فرزندآوری

پ :بحث عقیم سازی در بستر نابرابری

آن ها دولت مجبور به گرفتن حق سرپرستی از والدین این

در دو بخش فوق به ممنوعیت عقیم سازی اجباری و عقیم سازیِ

کودکان خواهد شد .البته این که در بسیاری از موارد والدین

تحت فشار از منظر حقوق بینالملل اشاره شد .اما بحث عقیم

ممکن است فاقد حداقل شرایط الزم برای نگهداری از فرزندان
خود باشند ،گزارهی غلطی نیست .اما عدم

سازی اجباری و یا عقیم سازیِ تحت فشار غالباً در

بستری پدید میآید که نابرابری اجتماعی و عدم صالحیت برای نگهداری صالحیت برای نگهداری از فرزند فقط مخصوص
اقتصادی از مولفه های اصلی آن است .به عبارت از فرزند فقط مخصوص اقشار اقشار خاص نیست ،و مواردی نظیر خشونت
دیگر نمی توان در خالء از عقیم سازی اجباری خاص نیست ،و مواردی نظیر خانگی و تعرض جنسی به کودکان در خانوادههای
صحبت کرد .در مورد بحثانگیز اخیر که باب کفتگو

خشونت خانگی و تعرض

متمول نیز رخ میدهد ،ولی بحث عقیم سازی

در مورد عقیم سازی در فضای مجازی فارسی باز

جنسی به کودکان در

کم تر در مورد افراد فرادست مطرح میشود .به

شد ،وضعیت افرادی مطرح بود که از دو جانب به

خانوادههای متمول نیز رخ

عالوه ،عقیم سازی یک عمل برگشت ناپذیر

حاشیه رانده شده محسوب می شدند :افراد

میدهد،

است ،و وقتی چنین پیشنهادی مطرح میشود،
فرض بر این است که فرد مورد نظر در آینده

” گورخواب“ هم به شدت فقیر هستند و هم به
احتمال بسیار زیاد دچار آسیبهایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و یا

نمی تواند با توانبخشی به عضوی مفید برای جامعه تبدیل بشود.

دیگر بیماری های فیزیکی یا روانی شدهاند .در جوامع دیگر نیز

در واقع عقیم سازی اجباری یا عقیم سازیِ تحت فشار این پیام

بحث عقیم سازی در واقع به عنوان راهکاری برای حل مشکل

را به جامعه خواهد داد که بخشی از شهروندان هیچگاه امکان

” عناصر نامطلوب“ مطرح می شود .کولی ها ،تراجنسی ها و

بهبود یافتن ندارند .این رویکرد ،عالوه بر محروم ساختن حق

اقلیت های نژادی و قومی از جمله گروه هایی هستند که هدف

بخشی از شهروندان از حق فرزندآوری ،پیامی بسیار منفی برای

چنین سیاست هایی قرار گرفتهاند .در این شرایط عقیم سازی از

جامعه در بر خواهد داشت.

حالت یک مسئلهی مربوط به بهداشت عمومی خارج شده و تبدیل
به یک وسیله برای مهار کردن افرادی میشود که از دید بخش

منابع:

بزرگی از جامعه مضر و فاقد ارزش قلمداد میشوند .از این رو

 .1گزارش مانفرد نوواک ،گزارشگر ویژهی شکنجه و دیگر مجازاتها و
رفتارهای بیرحمانه ،وبسایت رسمی مرکز اسناد سازمان ملل15 ،

عقیم سازی با برنامه های جامع کنترل جمعیت متفاوت است.
برنامه های کنترل جمعیت معموالً مبتنی بر روش های موقت
پیشگیری از بارداری بوده و طیف خاصی از شهروندان را هدف

ژانویه  ،4221ص 11
 .2همان ،ص .14
 .3بر خالف میل او :عقیم سازی زنان به صورت اجباری یا تحت فشار

قرار نمیدهد .اما طرحهای عقیم سازی اجباری و یا عقیم سازیِ
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تحت فشار ،گروهی خاص از شهروندان را که غالباً در زمرهی
اقشار فرودست محسوب میشوند ،هدف قرار داده و آنان را برای
همیشه از فرزندآوری محروم میکنند .موافقان این برنامهها این

توجیه را ارائه می کنند که افرادی که مثالً دچار اعتیاد بوده و

در جهان ،بنیاد جامعههای باز ،ص ،4
 .4محو عقیم سازی اجباری ،تحت فشار یا غیرداوطلبانه ،وبسایت
سازمان جهانی بهداشت ،صص 1-12
.5

همان ،ص .4

.6

همان ،ص 42

.7

همان.
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خسرو صادقی بروجنی دانش آموختهی جامعه شناسی است که
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خسرو صادقی بروجنی :عقیمسازی ،اعتراف به شکست است
طی سال های اخیر ضمن پژوهش در حوزهی نئولیبرالیسم و
است .کتاب ” نئولیبرالیسم در بوته نقد“ مجموعهای از مقاالت

گفتگو از سیمین روزگرد

گفتگو

اقتصاد سیاسی ایران ،مقاالت متعددی را در این زمینه نوشته
ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا )) H&S Media
در انگلستان منتشر شد.

می شود .داروینیسم اجتماعی به کارگیری اندیشههای داروین در

با توجه به موضوع پروندهی ویژهی این شماره از خط صلح ،به

موضوع های اجتماعی است که با محافظه کاری سیاسی،

سراغ آقای صادقی بروجنی رفتیم تا حول محور بهسازی نژادی

سرمایهداری متأخر ،فاشیسم و نژادپرستی پیوند دارد.

و عقیم سازی زنان یا مردان با ایشان گفتگویی داشته باشیم .در

داروینیست های اجتماعی به طور کلی قشربندی اجتماعی را با

این رابطه ،اوایل سال جاری شهیندخت موالوردی ،معاون رئیس

توانایی های طبیعی افراد پیوند میدادند .شرح نظریات

جمهور در حوزهی زنان و خانواده ،به طور ضمنی از عقیم کردن

داروینیست های اجتماعی از این رو حائز اهمیت است که اساس

زنان بی خانمان و جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و کاهش بار

تفکر نئولیبرالیسم پیرامون نابرابری های اجتماعی و توجیه این

مالی برای نظام و کشور گفته بود .هرچند که چندی بعد حسن

نابرابری ها بر پایهی رویکرد محافظه کارانه و نئوداروینیسم

قاضیزاده هاشمی ،وزیر بهداشت ،در گفتگویی با روزنامهی

اجتماعی قرار دارد .از این رو الزم است با تامل بیشتر ،از

اعتماد ،عقیم سازی زنان بی خانمان را قاطعانه منتفی دانست اما

بحث هایی که غالباً رویه و سطح واقعیت را بیان میکنند اندکی

با رسانهای شدن ماجرای گورخوابی تعدادی از شهروندان

فاصله گرفت و به ریشههای نظری تر این دسته از نظریات و

تهرانی ،این موضوع مجدداً از سوی برخی افراد و مسئولین

ارتباطشان با ایدئولوژیهای کنونی بپردازیم.

مطرح شده است.

” هربرت اسپنسر“  ،بنیانگذار داروینیسم اجتماعی است که باور
داشت جهان پیوسته به سوی وضعیت پیشرفتهتر رشد میکند.

بهسازی نژادی در تاریخ مسبوق به سابقه است ،تا

بنابراین آن را باید به حال خود گذاشت ،زیرا دخالت خارجی تنها

جایی که قرنها پیش برخی از کشورها با مدد گرفتن

می تواند وضع را بدتر کند .اسپنسر این نظر داروین را پذیرفته بود

از علم پزشکی آن را به صورت فراگیر به اجرا درمیآوردند.

که فراگردی از انتخاب طبیعی و ” بقای اصالح“ در جهان

اساساً چه دیدگاهی باعث شکلگیری این تفکر شد؟

اجتماعی در کار است .به این معنا که اگر دخالت خارجی در کار

عقیم کردن زنان یا مردان به جهت جلوگیری از زاد و ولد افراد

نباشد آدمهایی که ”صالحتر“ هستند ابقاء و تکثیر میشوند ،حال

بزه کار ،بیمار و اصطالحاً ”ناصالح“ و مقطوع النسلکردن آنها،

آنکه افراد ناصالح تر سرانجام از صحنهی بقاء حذف میشوند.

در اساس ریشه در دسته نظریات موسوم به ” داروینیسم

یکی از نظرهای لیبرالی اسپنسر که به گونه ناخوشایندی با

اجتماعی“ دارد .داروین به عنوان یک زیستشناس ،معتقد بود

محافظه کاریش همراه بود ،پذیرش آیین اقتصاد آزاد بود .او

که سلولهای قویتر و اصلح تر ،در یک فرایند انتخاب طبیعی،

احساس میکرد که دولت نباید در امور فردی دخالت کند و به جز

سلولهای ضعیفتر را نابود میکنند و نوعی ”بقای اصلح“ ایجاد

نقش انفعالی پاسداری از مردم ،کارکرد دیگری نباید به عهده

28

شماره 69
بهمن
1395

گفتگو

پرونده ی ویژه
شماره 69
بهمن
1395

گیرد.

انتخاب ،آنهایی که در مرتبهی باالتر قرار میگیرند ،طبیعتاً بر

اسپنسر می گفت که سطح عمومی هوش چندان باال خواهد رفت

دیگران ارجحیت دارند .بنابراین کسانی که استعدادهای طبیعی

که تنها کسانی که هوش برتری دارند میتوانند از صحنهی تنازع

دارند ،فرمانروا و آنانی که از استعدادهای طبیعی بیبهرهاند،

بقا جان سالم به در برند .او معتقد بود که اگر حکومت از طریق

تودههای کارکن را تشکیل میدهند“.

وضع قوانین حمایت مستمندان و یا اقدامهای دیگر مربوط به رفاه

سامنر معتقد است بیشترین افراد از قشرهای متوسط اند و آنان

اجتماعی در کار این مکانیسم سودمند دخالت کند و نگذارد که

که استعدادهای فوقالعاده دارند ،در مرحلهای باالترند و طبقهی

فراگردهای سودمند ،گزینش طبیعی کارشان را به خوبی انجام

حاکم را میسازند و افراد پست و ابله در پایینترین مرتبه قرار

دهند ،به این مکانیسم مفید آسیب مهلکی وارد خواهد آمد.

میگیرند .به نظر سامنر ”قشرهای متوسط تودههای اجتماعی را

وی در کتاب خود با نام ” ایستایی اجتماعی“ نوشت ” :ظاهراً

تشکیل میدهند و طبقهی کارگر در ردهی پایینتر آنان قرار

مشکل است که بیوهها و یتیمان را در جدال با مرگ و زندگی رها

گرفته است که تنها خدمت طبقهی اخیر تولید نسل است“.

کنیم .با وجود این ،چنانچه این موضوع را نه به صورت جداگانه،

سامنر با الهام از مالتوس معتقد است هر کوشش برای کاهش

بلکه به صورتی مرتبط با

نابرابری از جمله از طریق

منافع کل بشریت در نظر

ا ی جاد س ی ستم تام ین

بگیریم ،می بینیم که این

اجتماعی زیان بار است؛

فجایع هولناک سرشار از

زیرا به غیر از شایسته ها

منفعت است؛ از جمله

اجازه میدهد که با استفاده

اینکه ،فرزندان افراد بیمار

از امکانات به دست آمده،

سریعتر میمیرند و افراد نا

مانند خرگوش زاد و ولد

به هنجار و ضعیف به مثابه

کنند.

قربانی های بیماری های

در واقع سامنر بر خالف

همه گیر جدا میشوند“.

داروین معتقد بود که

جامعه شناس آمریکایی ” ،ویلیام گراهام سامنر“ نیز از جمله

”میان زاد و ولد و اصلح بودن رابطهی معکوس وجود دارد“ .در

معروفترین داروینیستهای اجتماعی است که اصطالحاتی مانند

حالی که داروین معتقد بود که ”گونههای اصلح جانوران سریعتر

تکامل و اصلحیت یا شایستگی را به کرات به کار میبرد .سامنر

از غیر اصلحها زاد و ولد میکنند“ .سامنر در نهایت میکوشد در

طرفدار لیبرالیسم کالسیک و آزادی فردی و بود و از این رو با

پاسخ به تحلیل طبقاتی مارکسیست ها ،لزوم اقتدار طبقهی

دخالت دولت در تامین رفاه اجتماعی مخالفت میورزید .به بیان

سرمایهدار را به عنوان اصلحترین طبقه توجیه کند.

سامنر ،بزرگان صنعتی و مالی در یک نبرد رقابتآمیز ثابت کردهاند

به بیان دیگر ،فاشیسم قرن بیستم ،و نئولیبرالیسم قرن بیست

که ”شایستهترین“اند و باید آنها را گلهای سرسبد تمدن نوین

ویکم را میتوان شکل های تکامل یافته و تئوریزه شدهای از

دانست.

نوعی داورینیسم اجتماعی دانست .اما بر خالف نظر داروین که

او مانند سایر داروینیست های اجتماعی برای قشربندی اجتماعی

معتقد به انتخاب طبیعی بود ،در اینجا ما با دولت به عنوان یک

منشاء و ضرورت طبیعی قایل میشود و معتقد است ...” :انسان

نهاد بیطرف روبرو نیستیم ،بلکه دولتِ نئولیبرالی به نفع برتری

مانند سایر حیوانات و نباتات باید رده بندی شود و در جریان

توانگران و به ضرر فرودستان و محرومان وارد عمل شده و
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اساس ”نژاد“ تعریف شود و یا در یک دولت نئولیبرال بر اساس

تغییر هستند ،ربطی ندارد؛ بلکه تمایزهای مذکور محصول ژنهای

”طبقه“ .در هر صورت دولت نه برای حمایت از اقشار و طبقات

غیر قابل قابل تغییر افراد است .کاربرد این دسته از نظریات

آسیب پذیر ،بلکه در جهت ساخت نظام اقتصادی اجتماعی گام

همچنین برای توجیه سیاستهایی در آموزش و پرورش فرزندان

برمی دارد که سروری فرادستان و به حاشیه رفتن و نابودی

طبقهی کارگر در دورهای از تاریخ انگلستان نیز مشاهده میشود.

محرومان و فقیران جامعه را در پی دارد.

بین سالهای  1123و  ” ،1111سر سیریل برت“  ،روانشناس

داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری کشورها چه

تجربی مدعی شد که در آزمایش هایش بر روی دوقلوهای

کاربردی داشته و چه تجربهای از اعمال آن وجود

همسانی که از ابتدا از هم جدا و در شرایط طبقاتی متفاوت رشد

دارد؟
نمونههایی از داروینیسم اجتماعی در سیاست
گذاری اجتماعی کشورهای جهان را میتوان
نام برد .از جمله پزشکان و دانشمندان در
اعمال سیاست نازی ها در آلمان مبنی بر
عقیمسازی دارندگان ژنهای معیوب شرکت
کردند .آن ها برای این کار دادگاه های

تشخیص سالمت ژنها تشکیل دادند و حتی
پیش از سال  1131که جنگ جهانی دوم
شروع شود ،برای حدود  222هزار بیمار
روانی و معلول و مصروع و دائم الخمر حکم
عقیم سازی صادر کردند .از آن پس ”کشتن
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طبقات ،می تواند در یک دولت فاشیستی مانند آلمان نازی بر
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سیاستگذاری میکند .قائل شدن به برتری و سروری افراد یا

کم هوش ترند و بنابراین حقانیت جامعهای که تفکیک طبقاتی،

کردند به این نتیجه رسیده است که هوش انسان از طبیعت (ژن)
داروینیستهای اجتماعی و
وراثتباوران تالش دارند به دیگران
بقوالنند که طبقهی کارگر ،سیاهپوستان و
زنان ،از طبقهی متوسط ،سفیدپوستان و
مردان کم هوشترند و بنابراین حقانیت
جامعهای که تفکیک طبقاتی ،جنسی و
نژادی دارد به نهادها و ساختارهای
اجتماعی آن که قابل تغییر هستند ،ربطی
ندارد؛ بلکه تمایزهای مذکور محصول
ژنهای غیر قابل قابل تغییر افراد است.

بیش تر از تربیت (موضعیت اجتماعی) تاثیر
می گیرد .از این مطالعه در حوزهی
سیاست گذاری اجتماعی این نتیجه گرفته
شد که تامین امکانات برای آموزش عالی
فرزندان طبقهی کارگر بی فایده است و
موجب اتالف منابع جامعه میشود .در آن

زمان دولت بریتانیا این مطالعه را جدی
گرفت و نظام آموزشی را به گونهای طراحی
کرد که فرزندان خانوادههای کم درآمد نسل
اندر نسل به مراکز هنرستانی و مکانهای
آموزشی روانه شوند که بتوانند فقط

از روی ترحم“ شامل ”کشتن از گرسنگی“ در بیمارستانهای

حرفه های کارگری را بیاموزند .اما بعد از مرگ سیریل و بعد از

روانی معلوم شد .به طوری که از ژانویه  1122تا سپتامبر ،1124

اینکه خسارت های ناگفتنی به کودکان طبقهی کارگر خورد،

بیش از  72هزار بیمار روانی را با گاز کشتند .آنها را  1استاد

معلوم شد که مطالعات او ساختگی بودهاند و آمارهایی را جعل

برجسته روان پزشکی و  31پزشک بلند پایه از میان کسانی که

کرده تا پیش داوری های اجتماعیاش را ثابت کند .از جمله

” زندگی شان ارزش نداشت“  ،انتخاب کرده بودند .کاربرد

کاربردهای نظریه های داروینیسم اجتماعی ،توجیه سلطهی

داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی کشورهای

کشورهای استعمارگر در کشورهای مستعمره است تا ثابت کنند

جهان شکل های متفاوتی دارد که لزوماً در قالب عقیمسازی

که رنگینپوستان ،آفریقاییها ،سرخپوستها و غیره نژاد پستتر

محرومان تعریف نمی شود .داروینیست های اجتماعی و

هستند و بشریت برای بهبود نسل خود نیازمند سلطه بر آنهاست.

وراثتباوران تالش دارند به دیگران بقوالنند که طبقهی کارگر،

در شرایطی که در حال حاضر بهسازی نژادی در اکثر

سیاه پوستان و زنان ،از طبقهی متوسط ،سفیدپوستان و مردان

نقاط جهان نقض حقوق بشر محسوب میشود ،برخی
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کشورها اقدام به پرداخت غرامت به قربانیان عقیم شده کردهاند و

اساس اکثر پژوهش های جامعه شناختی ثابت شده است که

به نظر میرسید که این مسئله به تاریخ پیوسته باشد ،اما چه شده

ریشهی اصلی آسیبهای اجتماعی ” ،فرد“ نیست و آسیبهای

که اخیراً در ایران برخی افراد و مسئولین صحبت از عقیمسازی

اجتماعی به تنهای در سطح ” خرد“ قابل ریشه یابی ،تحلیل و

اجباری افراد بیخانمان به میان میآوردند؟

ارائهی راهکار نیستند .به نظر میآید رویکرد حاکم بر مجموعه

تا جایی که به بحث جاری مربوط است ،بنا بر آمار ستاد مبارزه با

تصمیم گیران کشور ،هم سو با ایدئولوژی اقتصادی که دنبال

مواد مخدر ،طی  12سال اخیر تعداد زنان معتاد  4برابر شده است.

میکنند ،مبتنی بر نوعی فردگرایی است .در این رویکرد ،مسبب

از سوی دیگر سهم زنان از کارتنخوابی هم به یک سوم رسیده و

بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ،انتخاب فردی اشخاص شناخته

طبق گفتههای شهیندخت موالوردی ،معاون رئیس جمهور در امور

شده و موانع و محدودیت های ساختاری به حاشیه میرود.

زنان و خانواده ،فقط در تهران 5

طبیعی است وقتی چنین نظری

هزار زن کارتن خواب وجود

حاکم است ،راه حل بحرانها و

دارد .در مبانی جامعه شناسی

آسیب های کشور نیز در سطح

گفته می شود وقتی کمیت یک

فردی دانسته می شود .گفته

مسئله از سطح مشخصی فراتر

میشود اگر فقر وجود دارد ،این

رفت ،آن مسئله دیگر در سطح

فقر ناشی از نابرابری طبقاتی و

خرد قابل تحلیل نیست بلکه آن

نظام توزیع فرصتها و امکانات

مسئله ” اجتماعی“ است و

کشور نیست بلکه فرد و

ریشه یابی و آسیب شناسی آن

انتخاب های فردی او مقصر

نیز باید از نظر اجتماعی بررسی شود .برای مثال اگر در یک شهر

اصلی معرفی می شوند ،و یا وقتی کودکی در یک وضعیت

در بازهی زمانی مشخص دو نفر خودکشی کنند میتوان با بررسی

محروم و طرد شده از نظر اجتماعی به دنیا میآید ،مقصر اصلی

زندگی شخصی و روحیات آن دو نفر زمینهی خودکشی آنها را

مادری است که او را به دنیا آورده است و برای جلوگیری از

بررسی کرد اما اگر صدنفر در یک بازهی زمانی مشخص دست به

بازتولید فقر و بیخانمانی ،سریعترین و سهل الوصولترین راه،

خودکشی بزنند ،مسئله جنبهی اجتماعی دارد و باید در سطح

عقیمکردن مادر شناخته میشود.

کالن تری بررسی شود .امروز گستردگی آسیبهای اجتماعی در

در این زمینه به طور مشخص میتوان به یادداشتی از وزیر رفاه

ایران به اندازهای است که بر خالف نظر برخی از مسئوالن فقط با

اشاره کرد که چند روز پس از انتشار گزارش روزنامهی شهروند

اتکا به گزارههای سطحینگرانهای مبنی برقصور شخصی قابل

در مورد گورخوابها در رسانه ها منتشر شد .در این یادداشت،

بررسی نیست و نیازمند تحلیل ریشهایتر و کالنتری است.

وزیر رفاه ضمن دیدار از گورخوابها ،بیان کرده بود که آنها

مطرح کردن طرحهایی مانند عقیمسازی زنان کارتن خواب ،بیش

قربانی انتخابهای شخصی خود برای لذت جویی از مواد مخدر

از همه نشان دهندهی ناکارآمدی نظام حکمرانی و سازمانها و

هستند و سعی شده بود سهم و وزن بیشتری به عوامل فردی

وزارتخانه های ذیربط برای حل بحران آسیبهای اجتماعی و

در تحلیلی بحران مذکور داده شود .این گونه اظهار نظرهای

اعتراف به شکست در کاهش این بحرانها است .به عبارت دیگر

غیرکارشناسی و دلبخواهانه ،شانه خالی کردن از وظایف

مطرح کردن عقیمسازی ،آدرس غلط دادن و پرداختن به معلولها

اجتماعی دولت و احاله دادن آن به افرادی است که از سویی

و قربانی ها برای پاک کردن صورت مسئله است .در حالی که بر

قربانی نظام اجتماعی -اقتصادی بازتولید کنندهی نابرابری
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روی دیگر این مسئله ،معرفی امکانها و فرصتهای پیشرفت و

کامالً به جا و درستی دارند .از جمله اینکه نظام مدیریتی کشور

به اصطالح باال رفتن از نردبان ترقی است .امروز تعداد زیادی از

برای تامین مایحتاج همین مقدار جمعیت نیر ناکارآمدی خود را

کتاب هایی که در زمینهی روانشناسی موفقیت و کسب و کار

ثابت کرده و جمعیت بیش تر به معنای کسری منابع بیشتر در

منتشر میشود ،بازگوکنندهی گرایش فردگرایانهای هستند که

بخشهای مختلف است.

بدون توجه به محدودیتها و متن اجتماعی -اقتصادی که افراد

بنابر آن چه گفته شد ،بحث عقیم سازی ارتباط چندانی با سیاست

در آن زندگی و رشد می کنند ،موفقیت و پیشرفت فردی

افزایش جمعیت ندارد .سیاست افزایش جمعیت به افزایش جمعیت

اشخاص را فقط متکی به قابلیتها و تالشهای فردی آنها

کل کشور برای جلوگیری از بحرانهای آینده نظر دارد اما بحث

میداند.
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هستند و از سویی دیگر در یک وضعیت عادالنه و آزاد دست به

مصارف صندوقهای بازنشستگی و عمیق شدن بحران مالی آنها.

عقیم سازی در مورد جلوگیری دائمی و
در کشور ما از طرفی تبلیغات
متعددی در رابطه با فرزندآوری

سیاست افزایش جمعیت به افزایش جمعیت غیرموقت از فرزندآوری بخشی بسیار
کل کشور برای جلوگیری از بحرانهای

محدودی از جمعیت کشور است که تصور

بیشتر میشود و انواع روشهای کنترل آینده نظر دارد اما بحث عقیمسازی در مورد میشود فرزندآوری آن ها به معنای تحمیل
موالید به نوعی با سانسور مواجه است و از جلوگیری دائمی و غیرموقت از فرزندآوری هزینهی اقتصادی و اجتماعی بیش تر بر
سوی دیگر عدهای که به عقیم سازی -از بخشی بسیار محدودی از جمعیت کشور است جامعه و گسترده شدن آسیبهای اجتماعی
نوع اجباری آن -اعتقاد دارند ،میدان که تصور میشود فرزندآوری آنها به معنای مانند اعتیاد ،کارتن خوابی و بزههای مختلف

می یابند .آیا این را باید یک دوگانگی تحمیل هزینهی اقتصادی و اجتماعی بیشتر است.
بر جامعه و گسترده شدن آسیبهای

یکی از مسائلی که موافقان

بحث تشویق فرزندآوری ،بحث چند بعدی

اجتماعی مانند اعتیاد ،کارتن خوابی و

عقیم سازی اجباری روی آن

است که فقط با احاله موضوع به

بزههای مختلف است.

نامید و یا بحث چیز دیگری است؟

رویکردهای سنتی و اینکه طرفداران آن،

تاکید دارند این است که چرا باید مالیات
مردم و یا سرمایههای عمومی صرف درمان

به دنبال تقویب نهاد خانواده و پررنگ کردن نقش مادری برای

و نگهداری فرزندان افراد بی خانمان شود که از پیش از تولد

زنان هستند ،قابل تحلیل نیست .طرفداران این برنامه معتقدند

مشخص است در شرایط مساعدی پرورش نخواهند یافت و در

که نرخ باروری در ایران کاهش یافته و در صورت ادامهی این

واقع والدینشان سرپرستان الیقی برای آنها نیستند .در این رابطه

روند شاهد پیرشدن بیش تر جمعیت هستیم .از نظر سازمان

حتی ابتالی ناگریز این کودکان به بیماری هایی از قبیل ایدز و

بهداشت جهانی اگر نرخ باروری در یک کشور -یعنی میانگین

هپاتیت و یا حتی اعتیاد به واسطهی مسائل ژنتیکی مطرح

تعداد فرزندانی که یک مادر متولد میکند ،-به زیر  ۲برسد ،این

میشود .رویکرد شما در این خصوص چیست؟

امر تهدید سالمتی محسوب می شود .در حالی که هماکنون

این بحث به دالیلی که ذکر میکنم کامالً فاقد هر گونه وجاهت

میانگین نرخ باروری در جهان  4.5و در ایران به  1.1است.

قانونی ،انسانی و حتی تاریخی است .قانون اساسی ،دولت را

این مسئله در آینده هم در کم شدن تعداد نیروی کار جوان

موظف کرده است برای همهی شهروندان خود ،بدون در نظر

می تواند تاثیرگذار باشد و هم در به هم خوردن تعادل منابع و

گرفتن نژاد ،مذهب و طبقهای که در آن به دنیا میآیند ،زمینههای
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یک زندگی عادالنه و همراه با کرامت انسانی را ایجاد کند .طبق

به زعم شما چقدر احتمال این که دولت در آینده

قانون اساسی ،راه رسیدن به این هدف از طریق برقراری و

طرحی در این زمینه داشته باشد ،جدی است؟

پی ریزی یک نظام اقتصادی عادالنه و انسانی محقق میشود.

تجربه به ما می گوید هر تصمیمی که احتمال اجرای آن توسط

آموزش و بهداشت رایگان و تهیهی مسکن و سرپناه مناسب از

دولت را دور از ذهن می دانستیم ،با انجام اصالحات و جرح و

جمله وظایفی است که طبق قانون اساسی بر عهدهی دولت است

تعدیل هایی عملی شد .به یاد بیاوریم هدفمندی و حذف گام به

و وظیفه دارد با برنامهریزی مناسب و استفاده بهینه از امکانات و

گام یارانه ها را که روزگاری در حد شوخی تصور میشد .و یا

منابع کشور آنها را برای عموم شهروندان خود فراهم کند .اینکه

تصمیمهای محیرالعقول دیگری که در نظام تصمیمگیری کشور

گفته شود وجود عدهای به معنای تحمیل هزینههای اضافی بر

اتخاذ می شود .با بررسی گفتمان حاکم بر ذهنیت مسئوالن و

کشور است در درجهی اول مغایر با این اصول قانون اساسی است.

برنامهریزان کشور و رویکرد مسلط بر برنامهریزی کشور میتوان

چرا که هر فرد به صرف این که در چهارچوب مرزهای ایران به

برداشت کرد که اقدام عقیم سازی و اجرای آن دور از ذهن

دنیا بیاید و دارای تابعیت ایران باشد ،طبق قانون اساسی دارای

نیست .حال با اضافه کردن صوری پسوندهای ”اختیاری“ در

حقوقی است که تا به حال این حقوق توسط دولت اجرایی نشده

قالب ” عقیم سازی صوری“ و یا اصالحات دیگری تا از

است .ضمن این که باید به این مسئله نیز دقت شود که ایران

واکنشهای اجتماعی علیه آن کاسته شود.

کشوری است که اکثر منابع مالی و بودجه آن ،از طریق مالیات

هم اکنون باورهای ایدئولوژیک نئولیبرالی بر شئون مختلف

شهروندان تامین نمی شود؛ بلکه منابع طبیعی مانند نفت ،منبع

برنامه ریزی در کشور حاکمیت دارد .در این ایدئولوژی که بر

اقتصادی عمدهی کشور است .از سوی دیگر ،مطرح کردن این

پایه ی نوعی از نئوداروینیسم اجتماعی قرار دارد ،ساختار طبقاتی

باور که افرادی در سطوحی پایین تر از استاندارد زندگی به دنیا

به نفع فرادستان و به زیان فرودستان تحکیم و تجدید میشود.

میآیند و از ”شرایط مساعد پرورش“ برخوردار نیستند و بنابراین

این رویکرد ،برای حل بحرانهای اجتماعی ،به جای ریشه یابی

بهتر است اصالً به دنیا نیایند ،خالف پویایی و دینامیسم تاریخ و

اجتماعی و اقتصادی یک جرم یا بزه و بررسی زمینه های

انسان است .این نظر هرگونه تحرک اجتماعی عمودی افراد را

ساختاری بروز آن ،به روانشناسی ،خانواده و دایره دوستان فرد

منکر میشود و اتفاقاً خود زبان گویای ناکارآمدی ساختار اقتصادی

خاطی رجوع می کند و در نهایت نیز فرد قربانی ،متهم و مقصر

-اجتماعی موجود است .به بیان دیگر ،کسانی که این باور را دارند،

اصلی انگاشته میشود .پیشتر نمونههایی از این نوع مواجهه با

صراحتاً می گویند در چهارچوب اقتصادی و اجتماعی فعلی ،هیچ

واقعیت اجتماعی را در مورد برخورد ضربتی و قضایی با

گونه امیدی به تغییر وضعیت طبقاتی و پایگاه اجتماعی کارتن

دستفروشان و کارتنخواب ها مشاهده کردهایم و چندان بعید

خواب ها ،بی خانمان ها و محرومان جامعه وجود ندارد .افراد در

نیست که شاهد اجرای عملی عقیمسازی نیر باشیم .از سوی

همان مرتبهای که به دنیا میآیند ،قرار است رشد کنند و بزرگ

دیگر وقتی راهکار ریشهای و اجتماعی برای حل بحران های

شوند و نظام اجتماعی هیچ مسئولیتی در قبال آن ها ندارد .لذا

اجتماعی مورد قبول مسئوالن قرار نمی گیرد ،تعارض منافع،

پاسخ به این بحران همانا جلوگیری از به دنیا آمدن این افراد

آنها را مجاب می کند کلینیکی کردن مسئله و راه حل های

است .همانطور که در ابتدا گفته شد ،بیان این نوع باورها ،بیش از

پزشکی را به عنوان راهحل فوری و سهل الوصول برگزینند.

همه بیان ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

برای خروج افراد از تله و خشونتِ فقر و نابرابری است و نمیتواند

مفهوم دیگری داشته باشد.
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کارتن خوابها؛ چند پیشنهاد ساده
شاید بتوان گفت ضروریترین اقدامی که باید برای یک کارتن
و شهروندی دقیقاً به مانند دیگر شهروندان است .بی خانمان و

روزنامه نگار

اجتماعی

خواب و یا جمعیتی از این افراد انجام داد ،قائل شدن حق زندگی

میالد پورعیسی

کارتن خواب هم درست مانند یک انسان و یک شهروند عادی
در کنار حق داشتن سر پناه و خوراک مناسب ،بسیاری دیگر از

در اختیار قرار دادن سرنگ بهداشتی برای جلوگیری از انتقال

حقها از جمله حق تحصیل و البته زاد و ولد و تشکیل خانواده را

ویروس اچ.آی.وی یکی از فوریترین نیازهاست .رسیدگیها در

باید داشته باشد.

این مورد به گونهای است که اخیراً معاون وزیر بهداشت ،بعد از

نگرشی که معتقد است برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از

گذشت سال ها از بروز پدیدهی کارتن خوابی و گسترش آن

پدیدهی بی خانمانی بر جامعه باید بی خانمانها را عقیم کرد ،از

دربارهی چگونگی ارائهی خدمات به افراد کارتنخواب میگوید که

آنجایی مورد نکوهش قرار میگیرد که انگار این جمعیت را به

بر اساس دستور مقامات باالی کشور تازه از اسفند سال گذشته در

مثابه زایده و یا حتی دمل های چرکینی بر اندام یکدست و

تهران این افراد شناسایی و جمعآوری شدند و قرار شده شهرداری

صاف جامعه میدانند که باید آنها را ترکاند و از بین برد.

مراکزی را برای دادن غذا و لباس به آنها ایجاد کند و در عین

بحران کارتن خوابی در ایران گسترده است .بررسیها نشان از

حال وزارت بهداشت نیز وظیفهی آموزش و ارائهی خدمات

آن دارد که تنها بر اساس آمارهای رسمی حدود  15هزار کارتن

بهداشتی به آن ها را بر عهده گرفته است .وظیفهای که معلوم

خواب فقط در تهران

نیست چقدر از آن عملی شده

داریم .اگر معتقد هستید

است .تازه همین خدمات

که آمارهای واقعی بسیار

رسانی دیر هم فقط در پایتخت

بیشتر از اینهاست من با

ایجاد شده است.

شما مخالفتی ندارم.

با این وجود ولی در غیاب یک

از سوی دیگر اعتیاد و فقر

دولت کارآمد ،این نهادهای

دو عا مل مهم بروز

مد نی ف عال در زم ی نهی

پدیدهی کارتن خوابی

آسیبهای اجتماعی هستند که
عکس از ایسنا

معرفی شده است .چنان

باید نقش رساندن سرنگ

که مثالً در همین شهر تهران حدود  12درصد کارتن خوابها را

پاکیزه به کارتن خواب های معتاد را بر عهده بگیرند؛ این نیازمند

معتادها تشکیل میدهند .این مسئله نشان میدهد که برای

درک درست جامعه از معتاد و برقرار کردن ارتباط درست با اوست.

پاسخگویی به نیازهای آنها از قبیل سرپناه و خوراک و پوشاک

از آن سو نیز در مورد اسکان موقت کارتن خوابها در ایران ما با

مناسب ،باید به بیماری اعتیاد آنها نیز در ارائهی خدمات فوری

یک توفیق اجباری رو به رو هستیم :توفیقی که البته تا کنون از

دقت شود.

آن بهرهی ناچیزی برده شده است .در ایران طبق آخرین آمارها
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حدود  74هزار مسجد وجود دارد .این بدان معناست که به ازای

کارتن خواب را برای ترک اعتیاد و بازگشت به زنگ عادی ناچیز

هر هزار نفر ،در کشور یک مسجد وجود دارد .شهر تهران به

میکند .گو اینکه حتی بسیاری از زنان کارتن خواب پس از

تنهایی دارای  ۰۴۹۰مسجد است .این در حالی است که در همین

ترک اعتیاد ،از آنجا که شرایط مناسبی از نظر خانوادگی و شغلی

شهر تهران تنها  2مرکز دائمی اسکان بی خانمانها وجود دارد.

نداشتهاند ،دوباره به رویه کارتن خوابی خود بازگشتهاند.

هر چند با حجم باالی

دربارهی راهکارهای فوری

کارتن خوابها نمیتوان

کمک به زنان کارتن خواب،

امیدوار بود تمام آن ها

همان راه هایی که برای

بتوانند در مساجد اسکان

مردان کارتن خواب میتوان

پیدا کنند ولی می توان

در نظر گرفت برای ایشان

بخش قابل توجهی را -

هم می تواند عملی شود .با

دست کم در فصل سرد

این تفاوت که ترکیب زن

سال و در شرایطی که
دولت امکان ایجاد امکانات جدیدی ندارد ،-در این اماکن مذهبی

جامعهی ما با انواع انگها و دشنامها رو به رو است که خدمات

اسکان داد .امکانی که البته با کج سلیقگی و توجیهات مبهم

رسانی به او را ،هم برای تودهی مردم و هم برای نهادهای مدنی

مسئوالن فعالً عملی نشده است.

به شدت سخت می کند .چنان که بسیاری از نهادهای فعال در

زنان کارتن خواب؛ بحران مضاعف

این زمینه در روند کمک به زنان کارتن خواب به دلیل همین

از سوی دیگر تمام عواملی که باعث رفتن مردان به سمت اعتیاد

مشکالت از صحنه خارج شدند.

میشود ،در مورد زنان مضاعف است؛ از ۰۰
هزار کارتن خواب و بی خانمان تهران15 ،
درصد را زنان تشکیل میدهند .یعنی اگر
بیکاری و فقدان قدرت اقتصادی یکی از
عواملی است که باعث می شود مردان به
سمت اعتیاد بروند ،در مورد زنان نکتهی
بسیار مهمی که مطرح است این است که
زنان در جامعهی ما ،امکان اشتغال کمتری
دارند و معموالً تحت تکفل پدر یا همسر
خود هستند .حال اگر به دالیلی این دو
حامی مالی را از دست دهند و مادر آن ها
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کارتن خواب معتاد در

هم به عنوان یک زن سرپرست خانوار

از سوی دیگر تمام عواملی که
باعث رفتن مردان به سمت اعتیاد میشود،
در مورد زنان مضاعف است؛ از  ۰۰هزار
کارتن خواب و بی خانمان تهران 15 ،درصد
را زنان تشکیل میدهند .یعنی اگر بیکاری و
فقدان قدرت اقتصادی یکی از عواملی است

که باعث میشود مردان به سمت اعتیاد
بروند ،در مورد زنان نکتهی بسیار مهمی که
مطرح است این است که زنان در جامعهی ما،
امکان اشتغال کمتری دارند و معموالً تحت
تکفل پدر یا همسر خود هستند.

یک دریغ
در جوامع توسعه یافته بسیاری از نقشها از
جمله کمک رسانی به اقشار آسیب دیده را
مردم و نهادهای مدنی بر عهده میگیرند.
برای نمونه در زمینهی کمک به بی
خانمان ها در کنار امکانات بهداشتی و
اقامتی دولت ،این نهادهای مدنی و مردم
هستند که با ارائهی کمکهای تخصصی
پزشکی رایگان و ایجاد خوابگاهها و پخش
وعدههای غذایی ساده به زندگی بهتر آنها
کمک می کنند .در کشور ما اما به دلیل
بزرگی دیرینهی دولت و عادت به دریافت

قدرت تامین زندگی فرزندانش را نداشته باشد ،زن برای تامین

خدمات از حاکمیت ،رشد این دست حرکات با کندی رو به رو

خواسته های خود دچار آسیب های مختلفی خواهد شد .همین

است .از آن سو نیز بی کفایتی حاکمیت در این زمینه بحران بی

شرایط خانوادگی و نداشتن پشتوانه های مالی اتفاقاً انگیزهی زن

خانمانها را تا سر حد گور خوابی عمیق کرده است.
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مالحظاتی در زمینهی رویکردهای ”خیر محوری“ و ”حق محوری“ و عدالت
در طی تاریخ کارهای خیریه ،یکی از رویکردهای برخورد با
بوده است .اقدامات خیریهای در بعد فردی و سازمانی یکی از

کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

اندیشه

آسیب های اجتماعی چون فقر ،بی خانمانی ،گرسنگی و بیماری

الهه امانی

سادهترین ،فوریترین ،غریزیترین و احساساتیترین برخورد با
مصائب اجتماعی است .تکنولوژی مدرن اشکال جدیدی را در

خود چاره جویی کند.

زمینهی کارهای خیریهای و مشارکت اجتماعی فراهم آورده که

رویکرد دیگری که در برخورد به نیازهای مددجویان قرار دارد و

جمع آوری کمک های مالی دامنهی مشارکت شهروندان را

فرایند کاستی های رویکرد ” خیر محوری“ است ،رویکرد ” نیاز

جهانی و فراملیتی نموده است .جمع آوری کمکهای مالی برای

محوری“ است .از اواسط قرن بیستم این ایده که برای رفع

زلزله زدگان هائیتی و نپال از طریق تلفنهای موبایل و کمک

نیازهای مددجویان و توسعه اقتصادی جوامع ،اقدامات خیریه

به پروژههای حمایتی در زمینهی ارائهی کاال و خدمات از طریق

فردی و گروهی ،تعامل و دیالوگ ،نظرخواهی و حضور مددجویان

نهادهای فضای مجازی و پلتفرم هایی که برای جمع آوری

در پاسخگویی و رفع نیازهای آنان باید ضرورت گیرد .فرایند

کمکهای مالی وجود دارد ،رویکرد ”خیریه محور“ را سهلتر از

شناسایی نیازهای مددجویان می بایست با حضور آنان صورت

هر زمان در تاریخ نموده است.

گرفته تا اهداکنندگان کاال و خدمات بتوانند کارایی بیشتری در

جنبهی مثبت رویکرد ” خیر محوری“ آن است که نیازهای

اقدامات خود داشته باشند .این تفکر نه تنها در شکلگیری جنبش

مددجویان به طور مستقیم و فوری می تواند تامین گردد .اما

”حق بر توسعه“ کشورهای در حال توسعه سه قارهی آسیا ،آفریقا

یکی از کاستی های این رویکرد ،در بعد فردی و سازمانی آن

و آمریکای التین به مثابه یکی از حقوق انسانی نقش کلیدی

است که نیازمندان و مددجویان در چگونگی رفع آن نیازمندیها

داشت ،بلکه در عملکرد گروهها و سازمانهای جامعهی مدنی نیز

حضور ندارند و این نیازمندی ها از منظر ارائه دهندگان خیریه

تاثیرگذار بود.

پاسخ داده می شود .عدم تعامل و حضور فعال مددجویان سبب

از اینرو ،امروز بسیاری از سازمان های مردم نهاد و بنیادهای

می گردد که پس از رفع نیازهای فوریشان ،آنها همچنان در

انسان دوستانه در هیات مدیرهی خود افرادی را دعوت به حضور

چرخهی فقر ،خشونت ،بی خانمانی و سایر آسیبهای اجتماعی

میکنند که تجربهی این آسیبهای اجتماعی را داشته باشند .در

میمانند .رویکرد ” خیریه محوری“ که در مذاهب مختلف نیز

هیات مدیرهی پناهگاه های امن زنان خشونت دیده ،زنانی که

ترغیب و تشویق میگردد ،چاره اندیشی پایدار و دراز مدت نبوده

توانمند گردیده و خود را از چرخهی خشونت نجات دادهاند و در

و مناسبات قدرت دو سویهی مددکار و مددجو همچنان برجا

نهادهایی که برای دفاع از حقوق کارتن خواب ها ،آوارگان و

خواهد ماند ،اتکا و وابستگی در این مناسبات دست نخورده باقی

مهاجرین فعال هستند ،حتماً چند تن از آنان حضور دارند .این امر

خواهد ماند ،مددجو توانمند نمی گردد تا خود را از چرخهی

در تصمیم گیریها ،تعامل و تبادل نظر بین کسانی که کمکها را

مصائب و آسیب های اجتماعی که با آن دست و پنجه نرم

دریافت می کنند و نهادها و افرادی که کمک را ارائه میدهند،

میکند ،رها سازد و از موضع قدرت و توانمند برای رفع نیازهای

سبب میشود که اقدامات موثرتر و بازده باالتری داشته باشد.
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رویکرد ”نیاز محوری“ در عرصهی رفع نیازهای مددجویان در بعد

شان و کرامت انسانی ،حق طبیعی و ذاتی هر فردی است و

محلی و ملی و کمکهای بین المللی به کشورهای در حال توسعه

نقش محوری در گفتمان حقوق بشر دارد .اعالمیهی جهانی

در چند دهه ،گفتمان غالب بود .این رویکرد گامی موثر و به پیش

حقوق بشر و میثاق ها و پیمان نامه های متعاقب آن از جمله

در مقایسه با رویکرد ” خیر محوری“ و یا کمک های خیریه بود.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و میثاق

نکته ی قوت آن تعامل دو سویه کمک دهندگان و دریافت

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ضامن و حافظ رویکرد ”حق

کنندگان کمک ،احترام متقابل در رفع نیازها بود .کاستی این

محوری“” ،انسان محوری“ و ”توسعه اجتماعی حق مدار“ است.

رویکرد ،عدم مشارکت نهادهای جامعهی مدنی ،بنیادها و

عدم تبعیض و برابری انسان ها در برخورداری از حقوقی که در

فعالیتهای گروهی در ایجاد تغییرات ساختاری در حوزهی سیاست

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر آمده و حقوق اقتصادی ،اجتماعی،

بود .این موضع که سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی نمیبایست

فرهنگی ،مدنی و سیاسی را بدون تمایزهای نژادی ،جنسی-

در حیطهی کارهای دولتی ،سیاست گذاری در سطح محلی و ملی

جنسیتی ،مذهبی ،سنی ،قومی ،باورهای سیاسی ،هویت جنسیتی

شرکت کنند ،از یک سو دوگانگی و پارادایم مددجو و مددیار-فقرا

و سایر موارد برای کلیهی افراد جامعهی بشری در نظر گرفته

و ثروتمندان را حفظ کرده ،صاحبان

است ،چهارچوب سیاسی رویکرد

قدرت و نهادهای دولتی را پاسخگو

”حق مداری“ و حقوق بشر است.

ندانسته ،و از آنجا که این نهادها و

حق به مسکن ،آموزش ،کار،

مشارکت های عمومی تنها زمانی

سالمت ،توسعه اقتصادی و سایر

تحقق مییابد که امکانات اقتصادی

حقوق مندرج در اعالمیهی جهانی

فراهم است ،رفع نیازهای مددجویان

حقوق بشر و پیمان نامه های

در سطح خرد و حداقل و بدون

متعاقب آن ،مجموعهی تفکیک

تداوم صورت میگیرد و راهکارهای

ناپذیری است که هیچ یک ناقض

دراز مدت در سطح کالن جامعه

دیگری نبوده و همه به طور

نیست.
در سطح بین المللی نیز ،پروژههای
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دیوار مهربانی که در بسیاری از شهرهای کشور با تبلیغات فراوان به وجود
آمده ،انتقادات زیادی را هم به دنبال داشته است

یکسان از آن برخوردارند .مسئولیت
و پاسخگویی در زمینهی تامین

توسعه و کمک های اقتصادی در سطح جهان به راستی نتوانسته

حقوق انسانی شهروندان جامعه ،به عهدهی نهاد دولت و

است شکاف عظیم فقر و ثروت را در هر یک از کشورهای جهان

نهادهای وابسته به دولت است .در واقع کشورهای جهان با قرار

و بین کشورهای سه قاره و دنیای غرب ،کاهش دهد.

دادن امضای خود در اسناد بین المللی ،از جمله اسنادی که

در بعد فردی و نهادهای جامعهی مدنی ،این رویکرد می تواند

حقوق انسانی در آن ها تاکید شده است ،متعهد به دادن این

سبب سرخوردگی و بنبست احساسی برای مددکاران و نهادهای

حقوق به دارندگان آن –که شهروندان جامعه باشند ،-هستند.

آنان باشد؛ زیرا بدون مداخله و شکستن چرخههای آسیب های

همچنین پاسخگویی به نیازهای مددجویان و برخورد ریشهای به

اجتماعی و تغییرات ساختاری در همچنان بر همان پاشنه خواهد

آسیب های اجتماعی در رویکرد ” حق مداری“ نیاز به بازوی

چرخید.

توانمند و مستقل سیستم قضایی دارد تا قوانین عادالنه که

رویکرد ”حق محوری“ و یا ”حقوق بشری“ ،رویکردی است که بر

حقوق شهروندان را محترم شمرده و تامین گرداند ،دارد .از اینرو

اساس به رسمیت شناختن حقوق انسانی و کرامت انسانی است.

رویکرد ”حق مداری“ زمانی می تواند در برخورد به آسیبهای
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به جامعهی مدنی توانمند و نهادهای مردمی مستقل که بتوانند در

خانواده های جانباختگان می پردازد ،رویکرد عدالت و ” حق

فضای آزاد بر فعالیت های دولت و نهادهای وابسته در تامین

محوری“ از حق انسان ها به صلح عزیمت کرده و به ریشههای

حقوق انسانی شهروندان و تعهدات بین المللی دولتها نظارت

جنگ و سیاست هایی که تناقضات جنگی را برمیانگیزد ،توجه

داشته باشند و به نمایندگی از شهروندان ،دولت را پاسخگو در

میکند.

تامین این حقوق متعهد و مسئول قلمداد کنند.

آزادی و دموکراسی فضایی تشویق کننده برای مشارکت اجتماعی

در واقع گذر از خیریه به ”عدالت“ است که میتواند راهکارهای

در رفع آسیب های اجتماعی و نیازهای مددجویان فراهم میآورد.

دراز مدت در زمینهی نه تنها رفع نیازهای مددجویان و آسیبهای

میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و روح جمعی یاری رساندن در

اجتماعی در سطح کالن جامعه باشد ،بلکه با توانمندی آنان تعالی

جامعه ،آیینهی سالمت اجتماعی ،حس نوع دوستی و فائق آمدت

جامعه را فراهم آورد.

بر ” بی اعتنایی“ و ” بی تفاوتی“ اجتماعی است .جنبش نوین

اگر رویکرد ” خیر محوری“ به غذا ،پوشاک ،بهداشت و مسائل

اجتماعی حقوق بشر و یا رویکرد حق محوری از موضع ضعف

فوری نیازمندان می پردازد ،رویکرد ” حق محوری“ سطح

حرکت نکرده ،بلکه از موضع قدرت و با تکیه بر بدنهی جامعه،

دستمزدها ،اشتغال جامعه ،بی

دولت و نهادهای وابسته به آن

خانمانها ،کارتن خوابها و

را مسئول و متعهد تامین

گورخوابها را به زیر سوال

نیازهای شهروندان میداند.

کشیده ،تا ریشه های آن را

رویکردهای ” خیر محوری“ و

جویا و برطرف نماید .اگر

” ن یاز م حوری“ ن می توا ند

رویکرد ” خیر محوری“ به

تغییرات اجتماعی را به سود

آسیب های اجتماعی در بعد

اکثریت میلیونی افراد یک

رفع فوری آنان برخورد
می ک ند ،رو ی کرد ” حق

پرونده ی ویژه

آزادی و دموکراسی برخوردار باشد .رویکرد ”حق مداری“ همچنین

اگر رویکرد ”خیریه محور“ به نیازهای سربازان از جنگ برگشته و

اندیشه

اجتماعی در سطح کالن اجتماعی رهیافت باشد که جامعه از

را به طور سرسام آوری باال میبرند).

جامعه با خود به همراه داشته

یخچال مهربانی در آمل  -عکس از ایسنا

باشد .جنبش های اجتماعی و

محوری“ بودجهی کالن کشور ،شکاف بین فقر و ثروت ،فساد

جنبش ”حق محوری“ برای رفع نا به سامانیهای اجتماعی ،زمینه

اجتماعی و مالی ،عدم پرداخت مالیات توسط صاحبان سرمایه و

ساز تغییرات سیاسی و سیاست هایی است که برخورد ساختاری و

توزیع ناعادالنهی ثروت را به زیر سوال میکشد .اگر رویکرد ”خیر

ریشهای به آسیب های اجتماعی و درد و محنت نیازمندان داشته

محوری“ به نیازهای درمانی بیماران می پردازد ،رویکرد ” حق

باشد .اراده و خواست سیاسی صاحبان قدرت و تعهدات اخالقی و

محوری“ و عدالت جویانه به سیستم بهداشتی جامعه نگاه میکند،

حقوقی آنان در رفع نا به سامانی های اجتماعی در همسویی و

مرگ و میر کودکان فقیر ،هزینههای سرسام آور درمانی و قیمت

همیاری مشارکت اجتماعی شهروندان و سازمانهای مردم نهاد،

دارو توسط کمپانیهای دارو سازی را مورد سوال قرار میدهد (در

تنها روزنههای امید به مقابله با گرسنگی ،بی خانمانی ،فقر و سایر

این رابطه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مثالً کمپانیهای

مصائب و چالش های اجتماعی و اقتصادی است .باید ” فلک را

داروسازی آمریکا ،بدون مالحظه گاه به گاه قیمت برخی از داروها

سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم“.
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سعید مدنی :گورخوابی روش هوشیارانهای برای بقا است
که در خرابه ها یا گورستان ها شب را به صبح میآوردهاند ،رد

گفتگو

نمیکنم؛ بلکه می خواهم تاکید کنم ماهیت آنچه از قبل وجود
گفتگو از بهزاد حقیقی

داشته و نشانه هایی از فقر در جامعهی ایران بوده با آنچه در
عصر مدرن ایران میبینیم ،متفاوتاند .اسکان غیر رسمی یکی از

سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه

چهرههای بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به

نگار ،صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی در حوزههای آسیبهای

ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و

اجتماعی به ویژه اعتیاد ،فقر ،و روسپی گری است .کتاب های

برنامه ریزی رسمی شهرسازی ،با تجمعی از اقشار کم درآمد و

”جامعه شناسی روسپیگری“” ،اعتیاد در ایران“” ،ضرورت مبارزه با

سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل میگیرد و با عناوینی

پدیدهی فقر و نابرابری در ایران“ و ” خشونت علیه کودکان در

هم چون حاشیه نشینی ،اسکان غیر رسمی ،سکونت گاه های

ایران“ تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.

خودرو و نابسامان نامیده میشود .با توجه به نارسا بودن اصطالح

آقای مدنی که از اسفند ماه سال گذشته و پس از آزادی از زندان

حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیهی اشکال این پدیده،

اوین ،به بندرعباس تبعید شده است ،در گفتگو با خط صلح ضمن

اصطالح اسکان غیر رسمی ،با تعبیری گستردهتر به جای حاشیه

تاکید بر این که ” تقلیل جمعیت بی خانمان ها ،به معتادان یا

نشینی و آلونک نشینی بکار میرود .از این رو اصطالح اسکان

اسکیزوفرنی ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است“ ،میگوید:

غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد است.

” این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست های

در سال های دهه ی پایانی محمدرضا پهلوی ،به دلیل شتاب

نادرست در زمینهی مسکن از یک سو و عمیقتر شدن شکاف

گرفتن رشد نامتوازن و در نتیجهی افزایش شکاف نابرابری شاهد

نابرابری از سوی دیگر ،نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده

گسترش حلبی آبادها ،حاشیه نشینها و مناطق اسکان غیر رسمی

که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است“.

هستیم .در سال  1351پژوهشی در موسسهی مطالعات و

وی هم چنین معتقد است ” تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت

تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت و مشخص شد

سیاستهای اقتصادی است ،باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع

که  11درصد از سرپرستان خانوادههای حاشیه نشین در تهران

اجتماعی بیشتری از جمله کارتن خوابی باشیم“.

روستایی بودهاند 74 ،درصد آنان قبالً دهقان محسوب میشدند و

جناب دکتر مدنی ،اساساً پدیدهی کارتن خوابی در

 51درصد خرده مالک بودهاند .یافتههای پژوهشی مشابه در سال

کشور ما ،از چه زمانی به طور عمده بروز پیدا کرده

 1325نشان داد که  14درصد از حاشیه نشینان تهران کارگر

است و شیوع روزمرهی آن بیش از هر چیز نشانهی چیست؟

ساده 14 ،درصد کارگر نیمه ماهر  12درصد کارگر ماهر بودهاند.

آن چه امروز از آن با عناوینی مثل حاشیه نشینی ،بی خانمانی،

این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از

کارتن خوابی یا گور خوابی گفت و گو میکنیم ،متعلق است به

انقالب بود ،در آن سالها به دلیل اصالحات ارضی و همچنین

شروع شبه مدرنیسم پهلوی دوم در ایران و آغاز موجهای مهاجرت

عدم کارایی اقتصاد کشاورزی روستاها ،موج مهاجرت های
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وجود نداشتهاند که شب سرپناه نداشته باشند یا حتی وجود افرادی

گستردهای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست

حاشیهای منجر شد.
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نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابت شدید برای تسلط بر

سیاسی و جنگ و ناکارآمدی و فساد خفه شد .در جریان جنگ

امکانات شهری گردید ،موجب شد تا حاشیه نشینی ،در قامت یک

یک بار دیگر خیزش مهاجرین جنگی برای تصاحب سرپناه در

معضل ملی رخ بنمایاند .افراد ساکن در این مناطق عمدتاً

شهرهایی نظیر تهران ،اصفهان ،شیراز و بندر عباس ،این زخم

مهاجرین بی چیز روستایی بودند که به دنبال اسکان خود و

کهنه را باز کرد که تقریباً تا حد ممکن مدیریت شد .از اوایل

خانواده هایشان با حداقل هزینه

دههی  1372و با اجرای سیاست

بودند و به این ترتیب مسئلهی

تعدیل ،اگرچه رونقی در ساخت و

مکانهای مسکونی غیر متعارف،

ساز مسکن ایجاد شد و رشد

گسترده و گسترده تر شد .رژیم

بخش مسکن قابل توجه بود ،اما

پهلوی برای مقابله با این

دستاوردی جز گران تر شدن

وضعیت برخورد فیزیکی با

مسکن برای طبقات فرودست و

عاملیت شهرداریها را در دستور

متوسط نداشت .در عین حال رشد

کار قرار داد که نتیجهی آن

باالی جمعیت نوید آغاز موج

تنشها و درگیریهای مداوم در

جدید جمعیتی طالب مسکن را

حاشیهی شهرها بود .در دههی

میداد .به این ترتیب و در چنین

 ،1352این درگیری ها امری

شرایطی مناطق اسکان غیر

معمول شده بود .همین وضعیت

رسمی که سکونت ارزان را برای

موجب شد تا پس از انقالب

فقرا ممکن می ساخت ،محور

مطالبهی مسکن و حل بحران

سیاست فقرا برای داشتن سرپناه

یکی از جدیترین مطالبات مردم

شد .بنا بر برخی برآوردها تعداد

به ویژه در شهرهای بزرگ باشد.

ساکنان این مناطق دست کم 13

تسخیر هتل ها و مصادرهی

تا  15میلیون نفر بوده است .بی

گروهی برخی مکانهای عمومی

خانمان ها ،کارتن خواب ها و

پس از انقالب نمودی از پیگیری

گورخواب ها ،اغلب آن دسته از

این مطالبه بود .اصل سی و یکم
قانون اساسی هم پاسخ نظام

سعید مدنی در دوران تبعید در بندرعباس

فقرای شهری هستند که حتی
امکان اسکان در مناطق غیر

پس از انقالب به بحران بود که مطابق آن ” داشتن مسکن

رسمی را هم ندارند؛ زیرا متناسب با افزایش قیمت ها در بازار

متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانوادهی ایرانی است .دولت موظف

رسمی مسکن ،قیمت ها در مناطق غیر رسمی نیز افزایش پیدا

است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند -به خصوص

میکند و گروهی توانایی مالی اسکان در این مناطق را هم ندارند.

روستانشینان و کارگران ،-زمینهی اجرای این اصل را فراهم

این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاستهای نادرست
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ادامه یافت .موج مهاجرت و در کنار آن رشد بیوقفهی جمعیت

اساسی که از حقوق ملت شمرده میشد ،-زیر آوار درگیریهای

گفتگو

اما این روند در ایران پس از انقالب نیز با گستردگی بیشتری

کند“ .خوب چنین نشد ،و این اصل -مثل بسیاری از اصول قانون
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گفتگو
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در زمینهی مسکن از یک سو و عمیقتر شدن شکاف نابرابری از

بفرستند تا بفهمم در زیر پوست شهر چه خبر است.

سوی دیگر ،نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت

آیا اساساً می توان آماری دربارهی بی خانمان ها در

بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است.

کشور ارائه داد؟

اشاره دارم به نسل جدید برای آنکه تاکید

در تهران و طبق آمار ادارهی کل آسیبهای

کنم ،این مشکل دامنهای روبه گسترش دارد

تقلیل جمعیت بی خانمانها ،به معتادان اجتماعی شهرداری ،از سال  1313تا سال

و در محدودهی یک شهر یا یک محله یا اسکیزوفرنیها خطای تحلیلی و نظری  ،1311تعداد  2511نفر بی خانمان و 3212
نخواهد ماند و به عالوه علل و عوامل

بزرگی است که بارها در مورد انواع

نفر متکدی ساماندهی و شناسایی شدهاند که

پدیدآیی و ترکیب جمعیتی آن هم متفاوت و آسیبهای اجتماعی تکرار شده است .نفی این تعداد هم شامل افراد بی خانمان و
خاص خودش است.
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وجود بی خانمانها نیز سنت غلط گذشته متکدی و هم شامل افراد معتاد خیابانی

استاندار تهران مدعی شده ما در

در برخورد با آسیبها است؛ انگار فرق

می شود(ادارهی کل آسیب های اجتماعی،

تهران بی خانمان نداریم و اینها

نمیکند کدام دولت باشد که مسئوالن

 .)1311هم چنین در طول  14ماه سال

معتاد متجاهر هستند .نظر شما در این رابطه

وظیفهی خودشان را نفی وجود پدیده

 ،1317تعداد  2111نفر به عنوان بی خانمان

چیست؟ آیا شما هم از آن دسته صاحب میدانند تا صورت مسئله را پاک کنند.

در مرکز اسالمشهر پذیرش شدهاند که 11

نظرانی هستید که معتقدند مسئلهی کارتن

درصد آنان مرد 11.1 ،درصد زن 2.1 ،درصد

خوابی صرفاً از مواد مخدر و اعتیاد ریشه میگیرد و در واقع این

دختر بچه و  1.1درصد پسربچهی زیر  12سال بودهاند .با

افراد تماماً قربانیان اعتیاد هستند یا دالیل دیگری برای رجوع

بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که  41.5درصد پذیرش

افراد به این شیوه زندگی غیر از اعتیاد و

شدگان متکدی و  71.5درصد بی خانمان

نتایج آن قائلید؟

بودهاند .مقایسهی تعداد افراد بازداشت

همان طور که اشاره کردم ،تقلیل

شده در دو دورهی مورد اشاره و همچنین

جمعیت بی خانمان ها ،به معتادان یا

آمار جمع آوری بی خانمانها و متکدیان

اسکیزوفرنی ها خطای تحلیلی و نظری

در سال های بعد نشان میدهد بی

بزرگی است که بارها در مورد انواع

خانمانی به سرعت رو به افزایش است.

آسیب های اجتماعی تکرار شده است.

متاسفانه در سطح کشور آمار رسمی یا

نفی وجود بی خانمان ها نیز سنت غلط

حتی غیر رسمی وجود ندارد .برخی

گذشته در برخورد با آسیبها است؛ انگار

برآوردها اشاره دارند که  42تا  32درصد

فرق نمی کند کدام دولت باشد که

جمعیت کالن شهرها در مناطق اسکان

مسئوالن وظیفهی خودشان را نفی وجود

غیر رسمی زندگی می کنند .به همین

پدیده میدانند تا صورت مسئله را پاک

نسبت می توان جمعیت بی خانمانها را

کنند .اگر جای استاندار بودم از پزشک

باال و روبه افزایش برآورد کرد.
با توجه به گسترش و روند رو

قانونی می خواستم تا آمار روزانهی بی
خانمان هایی که در شب های سرد

زمستان در خیابانهای تهران یخ میزنند و می میرند را برایم

عکس از خط صلح

به رشد کارتن خوابی در

کالن شهرها آیا میتوان گفت این پدیده در حال تبدیل به نوعی
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پرشماری هستند که اساساً کنار خیابان به دنیا میآیند ،آنجا

برآشفته میکند و اعصاب همه را خط خطی.

بزرگ میشوند ،ازدواج می کنند و نهایتاً همان کنار خیابان هم

کدام نهادها در ایران متولی رسیدگی به وضعیت این

میمیرند.

قبیل افراد و سازماندهی یا رسیدگی به افراد بی خانمان

اسکان قلمداد کرد .جمعیت بی خانمانها در قعر نابرابری و فقر به

فهرست سازمان ها و دستگاه های متولی طوالنی است .بنیاد

سر میبرند و حتی امکان سکونت در مناطق غیر رسمی را ندارند.

مسکن ،کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،وزارت مسکن و شهر

بر این اساس در هر گوشهی شهر ،زیر هر پل یا در هر ساختمان

سازی ،شهرداری ،وزارت تعاون وغیره .اما یکی از مشکالت همین

نیمه مخروبه یا هر پارکی که تا مدتی از هجوم ماموران شهرداری

نهادها هستند .آن ها بودجهی قابل توجهی را به بهانهی حل

در امان باشد میتوان آن ها را یافت.
بنابراین سبک زندگی و ترکیب

گفتگو

همان طور که توضیح دادم باید این پدیده را نسل جدیدی از

هستند؟
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سبک زندگی است؟ در این رابطه مثالً در کشور هندوستان افراد

میدهد ،بدیهی است که وجود گور خوابی چنین وجدان عمومی را

گور خوابی روش هوشیارانهای برای بقا مسائل و مشکالت می بلعند و در هر
است و فقط نمود متفاوتی از بحران مسکن است .بزنگاه مسئولیت را متوجه دیگری

جمعیتی خاص خودشان را دارند .تفاوت در گذشته هم موارد گور خوابی گزارش شده است ،اما میکنند .شاید فوریترین گام برای حل
ما با هندی ها در این است که آن ها در جامعهای که دولت و نظاماش تمایل دارند درون بخشی از مشکل همین تعیین تکلیف
سال هاست روند کاهش بی خانمانها خانههای شهروندان را نیز مدیریت کنند و با مهندسی مدیریت مشکالتی شبیه این است.
م ط ل ع ین از و ض ع یت
را آغاز کردهاند و ما سال هاست روند اجتماعی به دنبال ساختن انسانهای تراز نوین
افزایش بی خانمانی را دنبال کردهایم.

هستند ،در جامعهای که دهها نهاد و سازمان رسمی با

گورخواب ها دو روش را

نظر شما در مورد پدیدهی استفاده از بودجه و منابع عمومی مدعیاند مسائل و عمدتاً اتخاذ کردند؛ دستهای که آنها را
گورخوابی که اخیراً هم در مشکالت مردم را حل میکنند ،در جامعهای که نهاد راندند و معتقد بودند ریشهی مشکل در
رسانه ها طرح شده ،چیست؟ آیا قدرتمندی مثل مذهب نوید رستگاری دنیوی و اخروی خود این افراد است و باید به آنان
گورخوابی را یک مرحله فراتر از کارتن میدهد ،بدیهی است که وجود گور خوابی چنین سخت گرفت ،دستهی دوم اما با بردن
غذا و کمک های مالی و غیره سعی

خوابی و نشانهای از بی تفاوتی وجدان عمومی را برآشفته میکند و اعصاب همه را
اجتماعی یا بی مسئولیتی نهادهای
خط خطی.

کردند به این افراد کمک کنند .به نظر

مربوطه میدانید؟

شما بهترین شیوه برای یاری رساندن

گور خوابی روش هوشیارانهای برای بقا است و فقط نمود متفاوتی

مردم به این قبیل افراد آسیب دیده جامعه چیست؟ آیا مشی

از بحران مسکن است .در گذشته هم موارد گور خوابی گزارش

خیریهوار میتواند راه حل مناسبی باشد؟

شده است ،اما در جامعهای که دولت و نظاماش تمایل دارند درون

گروه اول اساساً با بی خانمانی و هر مشکل اجتماعی دیگری

خانههای شهروندان را نیز مدیریت کنند و با مهندسی اجتماعی به

برخورد سیاسی می کنند؛ یعنی به طریقی در پی رفع اتهام و

دنبال ساختن انسانهای تراز نوین هستند ،در جامعهای که دهها

مسئولیت از دولت و دیگر نهادهای مستقر هستند و البته از نظر

نهاد و سازمان رسمی با استفاده از بودجه و منابع عمومی

ایدئولوژیک هم مدافع بنیادگرایی بازار اند .در پاسخ به آن ها

مدعیاند مسائل و مشکالت مردم را حل میکنند ،در جامعهای

میگوییم حتی اگر پیش فرضشان درست باشد -یعنی افراد بی

که نهاد قدرتمندی مثل مذهب نوید رستگاری دنیوی و اخروی

خانمان و گورخواب ها بیمار هستند ،-باز هم مسئولیت نظام و
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دولت درمان آنها و تحت حمایت قرار دادنشان است؛ نه اینکه به

داشته باشیم .تقسیمبندی که ما اینجا -در ایران -داریم ،در دنیا

امید خدا رها کردنشان.

وجود ندارد .موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی تر از این

اما کار گروه دوم ،یعنی کسانی را که سعی میکنند گاهی با دادن

حرف هاست .اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول

گفتگو

غذا یا لباس ،کمی از مشکالت و رنجهای بی
خانمان ها یا دیگر افراد آسیب دیده بکاهند،
من نفی نمیکنم ،آنها به خوبی میدانند که
مشکل با این روش حل نمیشود و تنها برای
کاهش رنج بی خانمان ها و خودشان
مداخلهی فوری و کوتاه مدت میکنند؛ به
این امید که دولت و نهادهای مسئول رگی
بجنبانند و کاری کنند .من چندان امیدی به
اصالح سیاست های دولت ندارم .آقایان دائم
بنا دارند سیاست های رشد محور و اقتصاد
محور را ادامه دهند و برایشان اجتماع و

دولت ندارم .آقایان دائم بنا دارند
سیاستهای رشد محور و اقتصاد محور را
ادامه دهند و برایشان اجتماع و مسائل
اجتماعی ،فقط رسوبات اقتصاد بازار است

که اگر شرایط به آنها اجازه دهد ،مدعی
میشوند بی خانمانی و فقر و نابرابری و
فساد و اعتیاد و خودکشی و تن فروشی و
طالق و غیره ،همه هزینههای توسعه
هستند و اجتناب ناپذیر.

نیست ،می شود لیبرال و نئولیبرال .اصالً
چنین چیزی در دنیا نداریم .به این معنی،
همهی اقتصاددانان جهان ،لیبرال و
نئولیبرالاند“ .آیا این که سیاست های
اقتصادی باید در کنار سیاستهای اجتماعی
تنظیم شود و ما در پی توسعهی متوازن
باشیم ،ربطی به مربا و آبلیمو و امثال آن
دارد؟ چرا آدرس غلط میدهند؟ آیا اتاق
بازرگانی موضع بی طرفی نسبت به
سیاست های عرضه و تقاضا و توزیع دارد؟

مسائل اجتماعی ،فقط رسوبات اقتصاد بازار است که اگر شرایط به

آیا انتقاد از اصرار بر رشد بی کیفیت حاصل از سرمایه گذاری در

آنها اجازه دهد ،مدعی می شوند بی خانمانی و فقر و نابرابری و

بخش نفت و گاز و بی توجهی به عدم اشتغالزایی آن در سایر

فساد و اعتیاد و خودکشی و تن فروشی و طالق و غیره ،همه

بخش ها به دلیل مقدماتی بودن موقعیت اقتصاد ایران است؟ تا

هز ی نه های

ز ما نی

توسعه هستند

ب ن یاد گرا یی

ا ج ت ناب

بازار پ شت

من

س یاست های

نمیدانم چرا

ا ق ت صادی

جامعهی ایران

است ،باید هر

پر شده از

روز م ن ت ظر

هز ی نه های

بروز و نمود

توسعه بدون

ف جا یع

آن که از خود

ا ج ت ما عی

توسعه خبری

بیش تری از

و

نا پذ یر.
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من چندان امیدی به اصالح سیاستهای

قیمتگذاری ترشی و مربا و آبلیمو و اینها

باشد .آقایان
مدعیاند اقتصاد علم محض است و آنها هم مسلح به این علماند

کارتن خواب های کرج  -عکس از ایسنا

که

جمله کارتن

خوابی باشیم.

و هیچ ایدئولوژی یا دیدگاهی پشت برنامه های اقتصادی شان

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح

نیست .میگویند ”اصالً ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمیتوانیم

قرار دادید.
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اگر یک بیخانمان بودم ،کدام روش پیشگیری را انتخاب میکردم؟
مسئله ی عقیم سازی اختیاری یا اجباری گروههای در معرض
با توجه به پیشنهاد دولت مبنی بر فراهم آوردن شرایط عقیم

فعال حقوق زنان -کارشناس ارشد مامایی

زنان

آسیب ،از دیرباز محل بحث و گفتگو بوده است .در ماههای اخیر

فاطمه اختصاری

سازی اختیاری برای زنان بی خانمان ،این موضوع دوباره مورد
بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت .در این نوشتار میخواهم به

تمام معایب و مزایای روش های مختلف وجود نخواهد داشت اما

عنوان یک ماما و کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک و

بحثی که خواهد شد با توجه به شیوهی کلی زندگی خانوادههای

کامالً از منظر علمی و نه اجتماعی ،نظرم را دربارهی بهداشت

بی خانمان خواهد بود .اما مهمترین نکته این است که باید هر فرد

جنسی افراد بی خانمان بیان کنم.

را نسبت به انتخابهایش آگاه کرد و شرایط را برایش توضیح داد

در ابتدا باید تاکید کنم که پرداختن به مسائل ریز بهداشتی و

تا بتواند شخصاً و با رضایت ،روش مناسب خود را برگزیند .در واقع

سالمتی این گروه ،به منزلهی پاک کردن صورتمسئلهی بی

زنان بی خانمان نیز باید مانند سایر زنان بر بدن خود اختیار کامل

خانمانی و زیر سوال بردن یا از یاد بردن راهکارهای اساسی

باید داشته باشند و باردار شدن یا جلوگیری از آن باید طبق

برای ریشه کنی فقر و بی سرپناهی این افراد نیست .بلکه تمام

خواسته و رضایت آنان صورت پذیرد.

مسئوالنی که به هر شکلی با این قضیه مرتبط هستند باید

شرایط برای خانوادههای مختلف بی خانمان متفاوت است؛ گاهی

کمال تالششان را بکنند تا در کشورمان همهی افراد دارای

مثالً زنان بی خانمان بدون داشتن خانواده و به تنهایی زندگی

سرپناهی برای زندگی و از حداقل امکانات رفاهی برخوردار

می کنند .در این شرایط اینکه آن ها روش پیشگیری را برای

باشند .که پرداختن به این مسئله و حل مشکل فقر و بیکاری و

مردی که با آن رابطهی جنسی دارند انتخاب کنند ،غیرممکن

اعتیاد و غیره ،خود به خود باعث از بین رفتن سایر مشکالت

خواهد بود .برای اینکه در این شرایط هر شخص و موکداً هر زن

این افراد از قبیل مشکالت مربوط به سالمتیشان نیز خواهد شد.

بتواند اختیار بدنش را داشته باشد باید بتواند خودش (بدون اتکا به

اما تا وقتی که این مهم انجام نگیرد ،نباید از اقدامات سریع

داشتن یا نداشتن روش پیشگیری از بارداری توسط شریک

االجرایی که می تواند بخشی از زندگی بی خانمانها را بهبود

جنسیاش) از یک روش پیشگیری استفاده کند.

بخشد ،غافل شد .یکی از مهم ترین این اقدامات ،مربوط به

در آمارها دیده میشود که بعضی از خانوادهها یا زنان بی خانمان،

سالمت جنسی این افراد است.

پس از زایمان نوزاد را میفروشند .گاهی زنان بی خانمانی که دچار

روش های پیشگیری از بارداری که هم اکنون در ایران استفاده

اعتیاد هم هستند ،حامل ویروس اچ.آی.وی نیز هستند و در

میشود ،شامل دو نوع هورمونی و غیرهورمونی است و از میان

صورت بارداری آن را به فرزند خود نیز منتقل خواهند کرد .همهی

آن ها نیز باید با توجه به شرایط بدنی ،سالمتی و نوع زندگی

این نابسامانی ها را باید بگذاریم کنار اینکه دوران بارداری برای

شخص چند راه را برای فرد در نظر گرفت تا از میان آنها بتواند

این زنان که به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند و از آرامش

انتخاب درستی داشته باشد؛ در نتیجه ،این انتخاب ،فرد به فرد

روحی و روانی نیز برخوردار نیستند ،بسیار دوران سختی خواهد

متفاوت خواهد بود .متاسفانه در این نوشتار فرصت برای تشریح

بود .عالوه بر آن متولد شدن کودک در آن شرایط زندگی که حتی
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سقفی و دیواری برای محافظت فیزیکیاش وجود ندارد ،کامالً به

روش های هورمونی ترکیبی مثل قرص یا آمپول استروژن و

دور از آینده نگری است .برای همین استفاده از یک روش مطمئن

پروژسترون سیگاری بودن زن است .که متاسفانه در آمارها

پیشگیری از بارداری از طریق هر زن برای زندگی در این شرایط

شاهد هستیم اکثر زنان بی خانمان سیگار مصرف میکنند.

توصیه میشود .عالوه بر این باید شرایط ویژهای فراهم شود که

عالوه بر این در استفاده از روشهای هورمونی ،تاثیرات خلقی

اگر این زنان به هر طریقی تحت آزار جنسی قرار گرفتند و یا به

نامطلوب و تغییراتی که در خونریزی ماهانه ایجاد میشود ،برای

طور ناخواسته باردار شدند ،بتوانند جنین خود را در شرایط قانونی و

کسی که زندگی با ثباتی ندارد شاید قابل تحمل نباشد و از

تحت نظارت پزشکی و با رعایت بهداشت سقط کنند .و یا اگر با

ادامهی استفاده از این روش پیشگیری سرباز زند .غیر از قرص و

رضایت خود در
ه م ین

شرا یط

قرص های

نام سا عد

باردار

کا ش ت نی

شدند ،بتوانند از

ز یر پو س تی و

امکانات بهداشتی

برچسب ها نیز

بیش تری استفاده

در قدیم مورد

کنند تا دوران

ا س ت فاده

قرار

بارداری و زایمان

میگرفتند که به

را در سال مت

خاطر عوارضی

پشت سر بگذرانند

که در ز نان

و

ز نا نی

م ت ح مل
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آ

م

پول،

که

عکس از ایسنا

ا ین

ا یرا نی ا ی جاد
کردها ند ،ا ین

انتخاب سخت شدهاند ،حداقل آسیب را ببینند.

روشها از دستورالعمل پیشگیری از بارداری ایران حذف شدهاند.

برای انتخاب روشهای هورمونی باید زن از لحاظ قلبی و عروقی

برای روش آی.یو.دی ) ،)IUDکه دستگاهی داخل رحمی

تحت نظارت قرار بگیرد و پس از شروع استفاده نیز در وقتهای

است و توسط فرد آموزش دیده جایگذاری میشود نیز عیبهایی

معینی برای کنترل به پزشک مراجعه کند .قرصهای پیشگیری از

را می توان ذکر کرد .مهم ترین عیب این روش لزوم معاینهی

بارداری برای زنان فراموشکار یا زنانی که زندگی ثابت و روتینی

دورهای است که همان طور که ذکر شد برای این افراد چندان

ندارند ،توصیه نمی شود؛ زیرا با فراموش کردن تنها یک قرص و

قابل اجرا نیست .عالوه بر این افرادی که شریک جنسی مختلف

استفاده نکردن از روشی جایگزین تا پایان ماه باز هم احتمال

دارند و یا از عفونتهای جنسی رنج میبرند و یا بسیار در معرض

بارداری وجود دارد .دربارهی آمپولهای هورمونی نیز زن باید هر

آن هستند ،این روش به هیچ وجه توصیه نمیشود .عالوه بر این

ماه و در نوعی دیگر هر سه ماه (و دقیقاً در مدت زمان مشخصی)

استفاده از آی.یو.دی باعث افزایش خونریزی ماهانه میشود و

برای تزریق بعدی مراجعه داشته باشد .در مورد زنان بی خانمان

این زنان را در معرض ابتال یا تشدید فقر آهن قرار میدهد ،و از

حتی اگر این مراجعه از سمت مسئوالن پزشکی صورت پذیرد ،باز

این نظر نیز مناسب این گروه نخواهد بود.

هم پیدا کردن این افراد و قرار دادنشان در برنامهی مدوّن و مداوم

از دیگر روش های پیشگیری از بارداری ،بستن لولههای رحمی

پیشگیری از بارداری دشوار خواهد بود .از موارد منع مصرف

در زن (توبکتومی) و لوله های اسپرم بر در مرد (وازکتومی)
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روش توسط زنان ایرانی را میگیرد ،برای این افراد -که در شرایط

پرهزینه خواهد بود ،-عیبی برای آنها ذکر نشده است.

زندگی خاصی به سر میبرند ،-برطرف شود.

تا سال  1311عمل جراحی
توبکتومی و وازکتومی به صورت

پرونده ی ویژه

هستند .هر دو این روشها عوارض و معایب روشهای هورمونی

شرایطی فراهم شود تا این موانع حقوقی که جلوی انتخاب این

شاید بهترین توصیه برای پیشگیری از
تا سال  1311عمل جراحی توبکتومی و وازکتومی به

بارداری در این گروه پرخطر ،استفاده

زنان

صورت رایگان برای زوجینی که خواستار عقیم سازی از روشهای ترکیبی باشد .مثالً زن از
رایگان برای زوجینی که خواستار
عقیم سازی دائمی بودند ،انجام دائمی بودند ،انجام میگرفت و تنها رضایت همسر برای یکی از روشهای پیشگیری متناسب
می گرفت و تنها رضایت همسر انجام این عمل جراحی روی خانمها کفایت میکرد .پس از با شرایط زندگیاش استفاده کرده ،اما
برای انجام این عمل جراحی روی سخنان آیت اهلل خامنهای مبنی بر افزایش جمعیت و اهتمام حتماً مرد نیز از کاندوم استفاده کند.
خانم ها کفایت می کرد .پس از مسئوالن مبنی بر تغییر رویکرد کنترل جمعیت کشور ،طرح افرادی که سیگاری یا معتاد هستند و
سخنان آیت اهلل خامنهای مبنی بر رایگان توبکتومی و وازکتومی منتفی شد و در سال  ،1313شرایط زندگی باثباتی ندارند و در
افزایش جمعیت و اهتمام مسئوالن وزارت بهداشت ،دستورالعملی در زمینهی اندیکاسیونهای معرض ابتال به بیماریهای منتقله از
مبنی بر تغییر رویکرد کنترل عمل توبکتومی صادر کرد که بر اساس آن این عمل راه جنسی قرار دارند ،باید حتما از
جمعیت کشور ،طرح رایگان جراحی از حالت انتخابی خارج شده و فقط در صورت تایید کاندوم نه به عنوان روش پیشگیری از
توبکتومی و وازکتومی منتفی شد و کمیتهی نظارت (که شامل چندین پزشک و مسئول است) و بارداری بلکه به عنوان راهی برای
در سال  ،1313وزارت بهداشت ،در صورت داشتن اندیکاسیونهای صادر شده صورت
پیشگیری از انتقال بیماریهای جنسی
میگیرد.
استفاده کنند.
د س تورا ل ع م لی در ز م ی نهی
در انتها باید دوباره تاکید کنم که

اندیکاسیون های عمل توبکتومی
صادر کرد که بر اساس آن این عمل جراحی از حالت انتخابی

وظیفهی دولت در مرحلهی اول و با برنامهریزیهای بلندمدت،

خارج شده و فقط در صورت تایید کمیتهی نظارت (که شامل

ریشه کنی فقر و بهبود شرایط دشوار زندگی این افراد و در

چندین پزشک و مسئول است) و در

برنامه های کوتاه مدت و سریع االجرا،

صورت داشتن اندیکاسیون های

ایجاد تسهیالتی برای شرایط بهداشتی و

صادر شده صورت می گیرد .این

سالمت جنسی این گروه پرخطر است.

اندیکاسیون ها بیست مورد شامل

باشد که با ایجاد امکانات و تسهیالت و

چندین عنوان بیماری مزمن و نیز

بهبود شرایط از مرگ و میر مادران

بیمارانی که برای بار سوم سزارین

کاسته شود و حداقل ،زنانی که شرایط

می شوند (به شرطی که دو فرزند

بسیار سخت زندگی را متحمل میشوند،

عکس از ایسنا

زنده داشته باشند) ،افراد آلوده یا مبتال به ایدز ،افراد  22سال به

بتوانند در زمینهی مسائل جنسی ،آرامش خاطری پیدا کنند و

باال و تعداد فرزند  5و بیشتر است.

بتوانند آگاهانه و با داشتن دانش کافی با انتخاب روش های

بحثی که در رسانهها دربارهی زنان بی خانمان زیاد دیده میشود،

مطمئن پیشگیری از بارداری ،حق تسلط بر بدن خود را نیز در

دربارهی عقیم سازی انتخابی آن هاست؛ به این صورت که

اختیار بگیرند.
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دوازده میلیون سپاهِ ذخیرهی گورخوابیاند
پدیده را مورد واکاوی قرار داد .گورخوابی شاید در انبوه معضالت
جامعه امر جزئی تلقی شود ،ولی اگر این جزئیت از منظر کلیت
انضمامی نگریسته شود ،درمی یابیم به صورت عمقی کلیت

اجتماعی

محمد آقازاده

جامعه را بازتاب میدهد .در این رابطهی دیالکتیکی باید به این

روزنامه نگار

پرسش پاسخ داد که چطور عدهای از متن به حاشیه پرتاب

متاسفانه نظام آکادمیک و مراکز پژوهشی در مورد اتفاقاتی نظیر

میشوند و از آنجا به زندگی نباتی -که زنده بودن صرف است-

گورخوابی نه نظریه پردازی میکنند و نه به پژوهشهای میدانی،

 ،رضایت میدهند؟

میدان میدهند و نه ما خبر داریم آیا روان شناس و یا روان کاوی

زمانی که جامعه در دگر گشت از نظم سنتی به یک نظم

وارد گفت و گوی انتقادی با این گورخواب ها شدهاند تا ما با

سوداگرانه است که در آن رقابت برای بقا ،همهی ارزشها را

داده های روشن وارد تحلیل شویم؛ به این دلیل هر تحلیلی بین

کمرنگ میکند و عرف های تازه هم جایگزین آنها نمیشود،

کلیت و جزئیت که محل تجمیع
داده هاست ،هیچ ربط دیالکتیکی
نمیتوانند برقرار کنند .این بیدادهگی
یک نوع گورخوابی برای جامعهی

پریشان ماست.
ما نمیدانیم در حاشیههای تهران چه
اتفاقی میافتد .فقرا چطور خود را با
مشکالت سازگار می کنند و یا از
سازگاری باز میمانند .بین فروستان و
فرادستان هیچ وساطتی برای انتقال
شناخت وجود ندارد .نهادهای مدنی
هم به خاطر ضعف نمی توانند این
وساطت را بر عهده بگیرند .حاشیه

زمانیکه جامعه در دگر گشت از نظم
سنتی به یک نظم سوداگرانه است که در آن رقابت
برای بقا ،همهی ارزشها را کمرنگ میکند و
عرفهای تازه هم جایگزین آنها نمیشود ،هر
لغزشی که کل هستی و امکانات را بر باد دهد میتواند
فرد را از جاذبهی جامعه بیرون براند .مهم نیست این
بیرون راندن به خاطر فقر مطلق ،اعتیاد و از خود
بیگانگی مطلق باشد .خانوادهها هم توان مادی و
روانی جذب دوبارهی آن را ندارند و سازمانها هم نه
میخواهند و نه میتوانند آنها را وارد مدار جامعه
کنند؛ آنها خود نیز آنچنان غرق جدال برای بقا

شدند که اگر مهارتی هم داشته باشند ،توان بهره

نشینان ناگهان آتش دردهایشان شعله

گیری از آنها را ندارند

هر لغزشی که کل هستی و امکانات را بر
باد دهد میتواند فرد را از جاذبهی جامعه
بیرون براند .مهم نیست این بیرون راندن
به خاطر فقر مطلق ،اعتیاد و از خود

بیگانگی مطلق باشد .خانوادهها هم توان
مادی و روانی جذب دوبارهی آن را ندارند
و سازمان ها هم نه می خواهند و نه
میتوانند آن ها را وارد مدار جامعه کنند؛
آنها خود نیز آنچنان غرق جدال برای
بقا شدند که اگر مهارتی هم داشته باشند،
توان بهره گیری از آنها را ندارند.
غارت گسترده ،تحریم ها و رکود تورمی
طوالنی از جنبه جمعی دلیل شکل گیری
گورخواب هاست .دوازده میلیون نیازمند

میگیرد و در برابر چشمها قرار میگیرند و باز در الیههای پنهان

بسته های غذاییاند و آن ها سپاهِ ذخیرهی گورخوابیاند .برای

جامعه گم می شوند .در این شرایط است که یادداشت کوتاه ذیل

حل این معضل باید شکاف طبقاتی و فقر و بیکاری حاصل از

میکوشد الاقل صورت مسئله را روشن کند.

آن کنترل شود .اگر این اتفاق بیفتد ،با کم شدن فقرا میتوان

شماره 69
بهمن
 1395گورخوابها ،سکانس آخر یک دراماند و تا زمانی که در نیابیم کدام

***

زمینهی اجتماعی و تاریخی آن را برانگیخته است ،نمیتوان این

گورخواب ها را احیا و با روان شناسی مساعد ،دوباره به جامعه
بازگرداند .ولی در چشم انداز این تحول رخ نمیدهد و بر مردم

است که با تشکلهای کوچک به یاری آنها بشتابند.
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ساعتی با بیخانمانهای خاوران
برای اینکه در تهران بی خانمان ها را ببینیم و احیاناً صحبتی
داشت؛ از این جهت که تعدادشان زیاد است و در همین فصل

فعال حقوق بشر

اجتماعی

هم با آن ها داشته باشیم ،کار چندان سختی پیش رو نخواهیم

مرتضی هامونیان

زمستان و شب های سرد سال هم در بسیاری از نقاط شهر
حضور دارند.

درست نمی شود .من االن از سر ناچاری و نداشتن شغل اینجا

در ساعات آغازینِ بیست و هفتمین روز دی ماه ،به جنوب

آمدهام .بروید در مورد من تحقیق کنید؛  5تا دختر دارم و یک

شرقی تهران(منطقهی  ،)15خاوران رفتیم .پنج نفر بودند که سه

پسر ،خانمم هم فوت کرده .هیچ کسی را ندارم؛ نه پدر ،نه مادر و

نفر از آنها پذیرای ما شدند و با اشتیاق به سواالت پاسخ دادند.

نه خواهر و برادر .خانهی پدر خانمم هم از سر خجالت نمیتوانم

آنها  35 ،22و  15ساله بودند ،دستانشان از سرما خشک شده

بروم ،همین که بچه هایم سربارشان هستند ،بس است .بعد هم

بود و ترک خورده بود ،آتشی روشن کرده بودند و با همان چند

دختر و پسر عزب خانه دارند و باالخره محرم و نامحرم میشود.

تکه چوب و بریده های کاغذی که داشتند ،حتی سعی کردند

چه کار کنم؟ کار باشد ،مگر دیوانهام بیایم شبها اینجا بخوابم؟

شعلههای آتش را بیشتر کنند.

روزها هم که ویالن و سرگردان خیابانها هستم“...

اولین نفر ،که  22سالش است در ابتدا و در پاسخ به این سوال

او اعتیاد ندارد و با تاکید بر اینکه هر شب توی خیابانهای همین

که اگر کار باشد ،آیا حاضر به انجامش هستی یا نه ،میگوید:

منطقه میخوابد ،میگوید” :مردم گاهی کمک میکنند؛ مثالً لباس

”کار باشد ،مخلصت هم هستم 11 .سال در ادارات مختلف کار

کهنههایشان را به ما میدهند یا اگر غذایی باشد برایمان میآورند

کردم و تخصصم کارهای اداری است .رانندگی و یا حتی

ولی بچهها میدانند ،من اصالً قبول نمیکنم .یک دوستی دیروز

نگهبانی هم باشد ،حرفی ندارم .اصالً شما بگو ،جاروکشی و یا

در مورد دیوار مهربانی می گفت؛ حاال قرار گذاشتیم برویم ببینیم

شستن دستشویی؛ من کار را عار نمیدانم و میخواهم برای

چطور جایی هست .فکر میکنم شهرداری باید بیشتر از این جور

بچههایم پول حالل در بیاورم .اصالً از من سفت و سختترین

کارها کند .من کالً مخالفم که همینطوری به کسی پول بدهند؛

تعهدها را بگیرند و بگویند باید فالن کار را باید انجام دهی .من

اگر بخواهم بی پرده بگویم اکثراً معتاد هستند و حتی با هزار

که نمی توانم مواد فروشی کنم .کار قراضه هم نمیتوانم بکنم

تومان هم میروند و مواد میکشند .اما معتاد مریض است ،باید

چون نظامی بودم و باالخره خیلیها من را میشناسند؛ خجالت

درمانش کنند .با کمپ بردن و این ها هم مسئله حل نمیشود.

میکشم .اما خوب مثالً آن آقا(به یکی از افراد اشاره میکند)

خیلیها راه هایش را بلد هستند و وقتی آزمایش میدهند اصالً

کفش کهنه میخرد دو هزار تومان و رویش دستمال میکشد و

اعتیادشان نشان داده نمی شود؛ حاال او را بچالنی ،شیرهی

می فروشد پنج هزار تومان؛ دستفروشی مثالً .اما این کارها که

تریاکش میزند بیرون! در نتیجه من واقعاً نمیگویم پول بدهند اما

کار نیست“.

یک کاری ،یک شغلی بدهد .زورکی بگویند از صبح تا شب برو

وی اینطور ادامه میدهد” :ببین االن دولت میگوید که معتادها

اینجا کار کن .االن خیلیها شبها میروند دزدی .خوب ،آنچه

را جمع می کنیم اما من می گویم تا کار نباشد ،هیچ چیزی

شیران را کند رو به مزاج ،احتیاج است احتیاج؛ البته من نمیگویم
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که این احتیاج کاذب نیست ولی باالخره احتیاج دارند دیگر“.

دست ما نمیرسد! چند وقت پیش یکی از بچهها توی مولوی با

نفر دوم که  35سال دارد و مبتال به اعتیاد است ،زندگیاش را

چشم های خودش دیده بود که ماموران شهرداری دو نفر را زده

اینچنین شرح میدهد” :راستش چند وقت پیش سر رفیق بازی و

بودند و کشته بودند .طوری شده بود که تا  5صبح کسی جرات

این ها افتادم زندان و شش ماه حبس کشیدم .سر همین قضیه

نمیکرد آتش روشن کند و بخوابد؛ همه ترسیده بودند“.

خانمم هم رفت .کم تر از یک سال کارتن خواب بودم اما چون

نفر اول به میان صحبتهایش میپرد و میگوید” :حاال که معتاد

دخترم هم پیش مادرم بود ،رفتم شهرستان و همه چیز داشت

شدی توقع داری شهرداری بیاید و تر و خشکت کند!؟“ و او در

درست پیش میرفت اما چون کار نداشتم ،باز زندگیام از هم

جواب میگوید” :بله ،ما معتاد هستیم ،اما مسئلهی اصلی بیکاری

پاشید .سرمایهای که نداشتم ،با یک وانت آمده بودم تهران که

است .اگر کسی سالم هم باشد و کار نداشته باشد ،شک نکن که

ک نم.

کار دست خودش

کا س بی

سمسار بودم و

مید هد؛ م ع تاد

توی امام حسین

هم ن شود ،با

کار می کردم .اما

د ی گران

د عوا

وانتم را هم گرفتند

میکند .من االن

و بردند پارکینگ“.

چ ند ت خ صص

از او میپرسیم که

دارم؛ گچکاری و

چرا ترک نمیکند:

ابزار زنی میدانم.

”ترک کردن کاری

اما سرمایه ندارم

ندارد؛ بعد از ترک

و کار هم نیست؛

هزار و یک مشکل

باید ده تا امامزاده

داریم .بزرگ ترین

بروی ،صد نفر را

مشکلمان بیکاری
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عکس از خط صلح

ببینی تا بلکه یک

است .در واقع چون بیکار هستیم ،هر چیزی بشود ،باز دوباره

کار به تو بدهند .پس ترک هم بکنم ،باز وضعیت همین میشود.

میرویم و مواد استفاده می کنیم .کار باشد ،حاضرم برگردم

همه جا مواد هست آقا! این وضعیت باید درست شود! من سه

شهرستان ...اصالً مواد میکشیم که کسی انتظار بیخود از ما

سال جبهه بودم و جنگیدم اما یک نفر نمیآید از من بپرسد ،کجا

نداشته باشد .پولش هم که نباشد ،موادکش همه جا موادش را پیدا

بودی ،تا به حال چه کاری کردی و اصالً چرا االن این جا

میکند آقا!“

هستی؛ فقط میگویند معتادی“.

سومین نفر که از بقیه مسنتر است 15 ،سال دارد ،با تاکید بر

نفر اول در پاسخ به این سوال که چرا به گرمخانه نمیروند و

اینکه همیشه همینجا میخوابد ،میگوید” :بعد از  15سال کار،

مگر گرمخانه بهتر از خیابان نیست ،میگوید ” :من خودم اگر

بیکار شدم .اعصابم تنگ بود و مانده بودم .نمیدانستم چه کار کنم

گرمخانه نمیروم ،اول به خاطر الفاظ بد و فحشهای خیلی

و همین شد که رفتم مواد زدم .شیشه هم زدم؛ برای اولین بار“...

ناجوری است که به ما میدهند و بعد هم به خاطر آلودگی

از او میپرسیم که شهرداری تا به حال برایتان کاری نکرده است؟

صوتی آن جاست .حاال شاید بگویید چون تو توی اداره کار

”شهرداری که فقط برای خودش حرف میزند! البته میدهد اما به

می کردی ،طبع لطیفی داری اما حتی فحش های ناموسی
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دستشویی ،اگر دو دقیقه طول بکشد ،هرچه به دهنشان بیاید،

خبر را شنیدند یا نه؟ نفر اول میگوید” :بله ،همینجا شنیدیم .از

میگویند .میگویند قیچیاش کن! حاال فکر نمیکنند آن بنده

قدیم گفتند که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد و پدر و مادر

خدا مریض است و یبوست دارد .یا مثالً شما حساب کنید که

نمی شناسد .خوب ،حرف درستی است؛ برای کسی که توی این

را بیدار می کنند .خوب من

گرسنه است ،چه فرقی

خودم که کار اداری میکردم،

می کند کجا بخوابد؟ االن

برای رفتن به اداره هم این

ش ما که را حت ا ین جا

سا عت از خواب ب یدار

نشستی ،وقتی به زور یا

نمی شدم اما توی این سرما

حاال به خواست خودت

چرا ب یدار می ک ن ند و

بیایی توی خیابان بخوابی،

می فرستند توی خیابان؟ اگر

حتی اگر خیلی آدم تمیز و

هم کسی بیدار نشود ،او را با

منظمی هم باشی ،از همان

لگد میزنند و فحشش

عکس از خط صلح

شب اول-دوم هر پتوی

می دهند .خوب این راهش نیست .طرف معتاد و مریض است،

کثیفی که پیدا کنی ،روی سرت میکشی که نمیری .خوب ،آن

تکان نمی تواند بخورد اما کتکش میزنند .حیوان که نیستیم

گورخوابی هم همین است دیگر ...میگویند چهرهی شهر را خراب

ما“.
نفر دوم اضافه میکند ” :یک بار
دیدیم یکی را محکم با لگد میزنند
تا بیدار شود .بعد رفتیم و دیدیم
اصالً توی خواب مرده بود که بیدار
نمی شد .شما این رفتار را تایید
میکنید!؟“
نفر سوم در ادامه می گوید ” :البته
گرمخانهی میدان آزادی خیلی بهتر
است .هم مدیریتش خوب است هم
رفتارشان موقع بلند کردن از خواب
بهتر است .بیست نفر-بیست نفر ،یا
سی نفر-سی نفر بیدار میکنند و

میکنید ،خوب آنها هم رفتند توی
از قدیم گفتند که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد و پدر
و مادر نمیشناسد .خوب ،حرف درستی است؛ برای کسی
که توی این سرما جا و مکان ندارد و گرسنه است ،چه
فرقی میکند کجا بخوابد؟ االن شما که راحت اینجا
نشستی ،وقتی به زور یا حاال به خواست خودت بیایی توی
خیابان بخوابی ،حتی اگر خیلی آدم تمیز و منظمی هم
باشی ،از همان شب اول-دوم هر پتوی کثیفی که پیدا
کنی ،روی سرت میکشی که نمیری .خوب ،آن گورخوابی
هم همین است دیگر ...میگویند چهرهی شهر را خراب
میکنید ،خوب آنها هم رفتند توی گورستان که چهرهی
شهر خراب نشود!

صبحانه میدهند؛ نه اینکه همه را
بیدار کنند و واویال درست کنند“.

اجتماعی

ساعت چهار و نیم صبح همه

سرما جا و مکان ندارد و

پرونده ی ویژه

میدهند(چند نمونه از فحشها را تکرار میکنند) .طرف میرود

در آخر از آنها در مورد گورخوابها میپرسیم و اینکه اساساً این

گورستان که چهرهی شهر خراب
نشود! باید مثالً یک محوطهای مثل
زمین بازی یا یک زمین فوتبالی در
اختیار ما بگذارند و بگویند شبها برو
آن جا هر کاری دوست داری انجام
بده؛ برو بازی کن ،برو بمیر! اما
بگویند آن جا مال شماهاست .اصالً
جاهایی را درست کنند که دید
نداشته باشد و توی مسیر رفت و آمد
مردم نباشد تا چهرهی شهر را خراب
نکنیم؛ اما یک جایی بدهند“...
عکسی می گیریم و خداحافظی
می کنیم .ما به خانه میرویم و

خانهی آنها هم که همان خیابان است.
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از کودک فروشی تا گور خوابی!

اجتماعی

میآیند تا برای سرگرمی روزانهشان ،پول خرج کنند .حیواناتی از
هر نوع و هر نژاد؛ ناقابل! از صد هزار تا سی میلیون تومان.

محمد حبیبی

اینجا کودکانی دارد که آموزش میبینند؛ نه در مدرسه که در

فعال صنفی معلمان

خیابان .آموزش میبینند که از طلوع صبح تا بوق سگ برای

اینجا راحله می فروشند؛ سیزده ساله ،بی شناسنامه ،بی هویت،

اربابشان کار کنند .کارگرانی که اگر خوب کار کنند ،قیمتشان

ناقابل! دو میلیون تومان” .دو میلیون را بده ،بچه را ببر ،هرجا که

بیشتر می شود .قیمت این کودکان برده ،ناقابل! از صد هزار تا

خواستی“ .برادرش میگوید که حاال تنها سرپرست اوست.

پنج میلیون تومان.

این جا پسرکی پنج ساله را می فروشند؛ به امید رسیدن به

این جا دانش آموزانی هستند که تعطیالت آخر هفته شان

سرپناهی” .شوهرم تصادف کرده و زمین گیر است ،خودم مریضم

م سا فرت های ارو پا یی ا ست .خ جا لت میک ش ند که

و پول دکتر ندارم .چارهای نداریم .هر جا رفتیم کسی کمکمان

همکالسیهایشان بفهمند برای تعطیالت عید به مالزی رفتهاند.

نکرد“ .اینها را مادرش می گوید .آگهی فروشش را گذاشتهاند؛

شهریهی این مدارس ،ناقابل! بین  42تا  45میلیون تومان در
سال.

ناقابل! در ازای اجارهی یک

خانهی کوچک در شهرستان.
اینجا بچه پولدارهایی هستند که
پور شه های م ی ل یاردی سوار
می شوند ،برای پارتی های آخر
شبشان خاویار سرو میکنند ،و
برای دسرشان ،شیرینی و بستنی
با روکش طال سفارش میدهند؛
ناقابل! دو میلیون تومان.
اینجا بیمارستان هایی دارد شبیه
به وال استریت ،بازاری برای
خرید و فروش بچه .زن هایی
میآیند ،کودکشان را به دنیا

اینجا بچه پولدارهایی هستند که پورشههای میلیاردی
سوار میشوند ،برای پارتیهای آخر شبشان خاویار سرو
میکنند ،و برای دسرشان ،شیرینی و بستنی با روکش طال
سفارش میدهند؛ ناقابل! دو میلیون تومان.
اینجا بیمارستانهایی دارد شبیه به وال استریت ،بازاری
برای خرید و فروش بچه .زنهایی میآیند ،کودکشان را به
دنیا میآورند ،برگهای را امضا میکنند و بچه را میفروشند؛

ناقابل! بین پانصد هزار تا یک و نیم میلیون تومان.
اینجا بازارهایی دارد برای خرید و فروش حیوان .آدمهایی
میآیند تا برای سرگرمی روزانهشان ،پول خرج کنند.
حیواناتی از هر نوع و هر نژاد؛ ناقابل! از صد هزار تا سی

میآور ند ،بر گهای را ام ضا

میلیون تومان.

در گور میخوابند .اینجا در پایتختش 15
هزار آدم ،مرد ،زن ،کودک ،پیر ،جوان،
شب های سرد زمستان را باید تا صبح
گوشهی خیابان ها کز کنند .این جا با
همهی آسمانخراش ها و ادعاهای بلند
مسئوالنش ،پایتختش ،گرمخانهای برای
گنجایش همهشان ندارد؛ پس گورخواب
میشوند.
این جا آدم هایی هستند که در گور
می خوابند ،در ساختمان های مخروبه
می خوابند ،در میان لوله های فاضالب
می خوابند .تا از سوز سرمای زمستان در
امان باشند.
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اینجا در زمستانهایش آدمها زنده ،زنده

ناقابل! بین پانصد هزار تا یک و نیم میلیون تومان.

این جا مسئولینی هستند که گورخوابها را جمع میکنند و به

این جا بازارهایی دارد برای خرید و فروش حیوان .آدم هایی

گوشهی خیابان میفرستند ،مسئلهشان را حل میکنند؛ در سرما
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گوشهی خیابانها یخ میزنند و میمیرند .بدتر از آنها ،اینجا

میلیون تومان.

قلم بدستانی داریم که سرشان را باال می گیرند ،باد به

این جا معلمان بازنشستهای هستند که پول بازنشستگی کفاف

غبغبشان میاندازند و با بیسوادی
تمام می گویند :شاید گورخواب ها
خودشان مقصر باشند.
اینجا آقازاده هایی هستند که آب
م عد نی های

مارکدار

نروژی

می نوشند؛ ناقابل! لیتری شصت
هزار تومان.
اینجا کارگرانی هستند که از صبح
تا به شب ،آویزان در میان زمین و
هوا ،بر روی داربستها ،با جانشان
بازی می کنند؛ ناقابل! فقط برای
چهل هزار تومان.
این جا بچه پولدارهایی هستند که
پول توجیبی ماهانه شان کفاف

اینجا آقازادههایی هستند که آب
معدنیهای مارکدار نروژی مینوشند؛ ناقابل!
لیتری شصت هزار تومان.
اینجا کارگرانی هستند که از صبح تا به شب ،آویزان
در میان زمین و هوا ،بر روی داربستها ،با جانشان
بازی میکنند؛ ناقابل! فقط برای چهل هزار تومان.
اینجا بچه پولدارهایی هستند که پول توجیبی

ماهانهشان کفاف خرجشان را نمیدهد و معترضاند؛
ناقابل! ماهانه بین  32تا  22میلیون تومان.
اینجا معلمان بازنشستهای هستند که پول بازنشستگی
کفاف زندگیشان را نمیدهد ،پس از شب تا به صبح
نگهبانی میدهند؛ ناقابل! فقط برای ماهانه ششصد
هزار تومان.

خرجشان را نمیدهد و معترضاند؛ ناقابل! ماهانه بین  32تا 22

زندگیشان را نمیدهد ،پس از شب تا به
صبح نگهبانی میدهند؛ ناقابل! فقط
برای ماهانه ششصد هزار تومان.
این جا همه ،از مسئول و کارشناس و
روشنفکر و دانشگاهی و قلم به دست،
هر روز اندرز میدهند و شما را
می ترسانند .از فقر و بدبختی ،از روند رو
به افزایش شکاف طبقاتی .و به شما
هشدار میدهند،که ادامهی آن ،آتشی به
پا میکند و همه را میسوزاند.
این جاست که باید سر را باالگرفت،
چشم در چشمشان دوخت و با لبخندی
بر لب چنین گفت :شوخی نکنید آقایان!
جهنم همینجاست .همین لحظه ،همین

اکنون؛ ناقابل! درست زیر پاهایمان.
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حاشیهنشینی (تئوریها ،روشها ،مطالعات موردی)
کتاب حاشیه نشینی (تئوری ها ،روش ها ،مطالعات موردی)

فاقد استانداردهای زندگی ،خدمات و زیرساخت های متن شهر

مجموعه مقاالتی با تالیف اسداهلل نقدی ،جامعه شناس ایرانی ،در

یا جامعه باشد ،تعریف شده است .در حال حاضر ،حاشیه نشینی

 411صفحه است که به حومه نشینی و حاشیه نشینی میپردازد.

در شهرهای بزرگ ایران و جهان یک بحران اجتماعی ،در

این  ۰۰مقاله در طی سال های قبل از انتشار کتاب ،در نشریات

شهرهای متوسط و مراکز استانها یک مسئلهی اجتماعی و در

علمی علوم اجتماعی منتشر و یا در همایش های تخصصی

شهرهای کوچک یک پدیده است.

مختلف ارائه شدهاند .از ویژگیهای مجموعهی حاضر میتوان به

” نظریه ها و رهیافت های تئوریک دربارهی حاشیه نشینی“ ،

این نکته اشاره داشت که مقاالت به نحوی برگزیده شدهاند که

”تکنیکها و روشهای تحقیق در مناطق حاشیه“” ،حاشیهها و

شهرهای بسیاری را شامل شود تا کتاب بازتاب دهندهی نمایی

سکونتگاههای غیررسمی ،پاشنه آشیل مدیریت شهری جدید“،

کلی از وضعیت و مسائل حاشیههای ایران باشد.

” حاشیهنشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری“ ” ،حاشیه

در پیشگفتار این کتاب آمده است” :تجربهی شخصی نویسنده از

نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری“ ” ،جهان چهارم ایرانی-

ارتباط ،شناخت و لمس زندگی و مسائل حاشیه نشینان ،تازه

سیمای زیست حاشیهای و برخی راه چاره ها“  ” ،نگاهی به

واردان ،تهیدستان و مهاجریان در شهرهای ایران و نیز مهاجران

رضایتمندی حاشیه نشینان از زندگی شهری“” ،حاشیه نشینی و

ایرانی در خارج -که خود شکل و تجربهی دیگری از مهاجرت و

پیامدهای ضدسالمت شهری آن“” ،وندالیسم تهدیدی برای

حاشیه نشینی است ،-از یک سو و زندگی در شهرهای بزرگ و

سالمت شهری“  ” ،مسائل زنان حاشیه نشین و مدیریت

کوچک و در نقاط مختلف جغرافیای ایران ،مانند میاندوآب،

شهری“ ” ،مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران“ ” ،یک نمونه از

مشهد ،تهران ،اصفهان ،همدان و غیره از سوی دیگر سبب شد تا

مطالعات مبتنی بر ارزیابی اجتماعی مشارکتی در حاشیه های

در بیش از دو دههی گذشته تمرکز بر مشاهده ،تتبع ،تحقیق و

شهری( :ارزیابی مشارکتی در مناطق حاشیه و روستاهای

نوشتن دربارهی حاشیه ها و حاشیه نشینان به یکی از

منتخب شهر بهار همدان)“” ،مقایسهی سبک زندگی در متن و

دلمشغولیهای حرفهای نگارنده بدل شود .در این زمینه انتشار

حاشیههای شهر اراک“ ” ،حاشیه نشینی در ایالم از نگاه زنان

کتاب حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی(جهان چهارم ایرانی) با

محالت حاشیه“ و ”زنان حاشیه نشین و آسیبهای اجتماعی“

مقدمهی وزین دکتر حبیب اهلل زنجانی در سال  1311و حضور در

عناوین  ۰۰مقاله این کتاب را تشکیل می دهند.

ده ها همایش ملی و بین المللی با محوریت مسائل شهری،
حاشیه ،اسکان غیررسمی و تدوین چندین مقالهی علمی ،همگی

نام ک تاب :حاش یه نش ی نی

دال بر این دلبستگی بوده است...در فصول اول و دوم کتاب

(تئوری ها ،روش ها ،مطالعات

تالش شده است موضوعات عام و مرتبط با مباحث نظری و

موردی)

روش های مطالعه در سکونتگاه های غیررسمی مرور شود و

نویسنده :اسداهلل نقدی

برخی نمونه های موفق از مطالعات داخلی و خارجی یا برخی

زمان انتشار1314 :

تجارت نویسنده از تجربه های زیسته در ادراک مسائل حاشیه

ناشر :جامعه شناسان
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در این کتاب حاشیه ،هر نقطهی شهری یا گروه اجتماعی که
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