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آنچه در جوامع در حال توسعه ی امروزی میتواند  
چالشی بر سر بهبود عملکرد دولت و ملت باشد 
 . است  جامعه  در  جمود  و  رکود  فضای  ایجاد 
نسل  مذاق  به  هم  بعضا چندان  البته  که  فضایی 
در  جامعه  از  وسیعی  بافت  که  جامعه  میانسال 
دستان آنهاست نامطلوب نمیباشد . به هر ترتیب 
ویژگی  و  تغییرات  ریسک   ، انرژی  به  تغییر  نیاز 
ایجاد  به  تغییرات ترس و عدم تمایل  های دیگر 
باید دانست بر خالف   . تغییرات را منجر میشود 
نسل میانسال نسل جوان که تاکید رهبری نیز به 
به علت روحیات جوانی  آنهاست  آمدن  کار  روی 
و زندگی کردن در اتمسفری متفاوت روحیات و  
با آنچه خودشان میتوانستند ایجاد کنند ، همان 
اتمسفر محصول پدرانشان ، جسورانه تر و آمده تر 

به سوی تغییرات قدم بر میدارند. 
به خوبی میدانیم تغییرات بدون پشتوانه ی علمی 
و میدانی احتمال موفقیت کمتری را دارد . اما ما 
برابر  از مقاومت در  به میزانی که  در کشور خود 
تغییرات مبتنی بر پژوهش های پژوهشگران خبره 

رنج میبریم از کمبود پژوهش رنج نمیبریم . 
این جمود چه در فضای احکام دینی چه در فضای 
 ) دیگران  و  ما   ( منش  و  فرهنگ  چه    ، قوانین 
به  و  اول   ی  وهله  در  که  است  لطماتی  سراسر 
نا  به علت جدایی  اما  وارد میشود  ملت  به  ظاهر 
پذیری ملت و دولت ، دولت نمیتواند خود را برای 

مدت طوالنی ای در حاشیه ی امن نگه دارد . 
آنگاه که پس از تحریمات وسیع بانکداری ایرانی 
فشار  تورم  ایجاد  با  بودو  ورشکستگی  حال  در 
بانکها را بر مردم وارد نمودیم ، همان موقع آبان 
با  همگام  و  زدیم  کلید  ایران  اتمسفر  در  را   98
برای  مردمی  اقتصادی  مفاسد  و  اختالصات  تمام 
میهنمان ساختیم که دیگر شاهد روحیات تاسف 
زمان  در  که  همانگونه  دانشمندشان  ترور  از  آنها 
احمدی روشن دیدیم ، ندیدیم! علی ایهال در این 
دموقراضه  از حکومتدای  اصلی  تا  آنیم  بر  نشریه 
ی  دموقراضه  یا  دموکراسی  کتاب   11 فصل  در 
سید مهدی شجاعی را به چالش بکشیم و بگویم 
میدانیم و واقفیم بیش از آنکه مسایل و مشکالت 
ما حاصل دشمن خارجی باشد حاصل اشتباهات 

داخلی است.

سرمقاله

منیره انوری
مدیر مسئول نشریه

به  برای خوانندۀ متن عجیب  اول  شاید در وهلۀ 
فهم  به  نوشتار  این  در  است  قرار  که  برسد  نظر 
عدالت  رویکرد  به  معطوف  امنیت،  از  متفاوتی 
این  نگارش  از  من  قصد  ولی  برسیم؛  خواهانه 

مرقومه دقیقا همین است.
لذا نیاز به بازخوانی شرایط و اتفاقات جاری برای 

توضیح این امر ضروری ست.
آنچه مرا وا داشت تا به این مقوله بیاندیشم اتفاق 
دهشتناکی بود که در هفتم آذرماه امسال در شهر 
ارشد دولت  اعضای  از  یکی  ترور  داد.  دماوند رخ 
انجام  بی نظیری  خدمات  دفاعی  صنایع  در  _که 

داده بود_ توسط عناصری کوردل.
اما در میان واکنش ها به این حادثۀ شوم برخی نیز 

بی تفاوت بودند.
و  نشین  خارج  مزدوران  حساب  بین  این  در 
از  شدن  خوشحال  درصورت  داخلی،  وادادگان 

حساب مردم عادی جداست.
باید داستان را  ایرانی چرا  لکن بعضی شهروندان 

مثل یک رویداد ساده در نظر بگیرند؟ 
سفاِک  رژیم  داشتن  دست  اینکه  نه  مگر 
این  در  فروخته  خود  نیروهای  و  صهیونیستی 
سبوعانۀ  قتل  در  مشهودست؟  کامال  حادثه 
شهروندی ایرانی در روز روشن داخل خاک کشور.

اما این سوال با توجه به جواب مشخصی که دارد 
چقدر می تواند مسئلۀ همۀ ایرانیان باشد؟

هفته حجم  که هر  می کنیم  زندگی  در کشوری 
زیادی از اخبار مأیوس کننده دربارۀ فسادهای 

نجومی، تبعیض های کذایی، فقر فزاینده و 

امنیت در گرو عدالت

شهاب انوری تفتی
نویسنده

ویژه خواری های کثیف می شنویم.
روزگار  تنگدستی  با  مردم  از  توجهی  قابل  عدۀ 
سپری می کنند و اگر از آنها بپرسید مشکل اصلی 

چیست؟ خواهند گفت معیشت.
وارد  دری  از  فقر  اگر  می فرمایند  علی)ع(  موال 
شد،  خواهد  خارج  دیگری  در  از  ایمان  شود 
اکنون منصفانه بنگرید، آیا فقری که راهزن ایمان 
می شود جایی برای تعلق خاطر ملی در قلوب باقی 

می گذارد؟ 
_ کسی که کودکش را برای چند شب خواب در 
جایی غیر از خیابان، می فروشد. یا فرد مستأصلی 
که دست به فروش اعضای بدن برای امرار معاش 
را  ناچیزش  حقوق  ماه  چند  که  کارگری  می زند. 
نگرفته و از پس ابتدایی ترین نیازهای خانواده اش 

بر نمی آید_
به  را  ما  وحدت  روز  هر  فالکت  مظاهر  این 
مسئول  عده ای  می کند.  کم  ملی  موضوع های 
تحریم های  با  همدست  نیز  داخل  در  کفایت  بی 
خود،  سیاسی  منازعات  از  سرمست  و  خارجی 
اولویت های معیشتی مردم را به حاشیه می رانند.

نبرد  میدان  و  بحران  عرصۀ  در  اینکه  نه  مگر 
همیشه همین پابرهنگان در برابر دشمنان بد ذات 
به  این کشور هم  ملت سینه سپر کرده اند؟ پس 

این گروه از مردم به صورت ویژه مدیون است.

تصمیم سازان و تصمیم گیران باید بدانند وحدت 
در سایۀ عدالت بزرگترین مولفه ای ست

ملت  این  صفت  بی  دشمن  دل  بر  هراس  که 
از  گره ای  می توانست  کسی  اگر  می اندازد. 
مشکالت امت باز کند و نکرد باید بداند از دید 
تروریست  است،  تروریست  یک  هم  او  مردم 

داخلی.
اگر فکر می کنید انقالبی و مکتبی هستید بدانید 
به  روزی  اگر  تا  است  عدالت  اول،  سنگر 

حمایت این مردم نیاز بود پای کار باشند.
بدانید مسئوالنی که به دلیل منافع شخصی ضد 
زدند  فساد  به  دست  و  کردند  عمل  ملی  منافع 
بیش از هر چیزی به امنیت ملی آسیب می زنند. 
فرزندان  قاتل  که  بیگانه  تروریست های  با  هم 
با  هم  بجنگیم  هستند  ملت  این  برومند 
با تیر  تروریست های داخلی که معیشت مردم را 

بی کفایتی قربانی کرده اند.

در آخر
 امیدوارم با نگارش این چند خط با زبانی الکن، 
ادای احترام کنم به مقام شامخ شهید فخری زاده 
موضوع  یافته اش،  انتشار  سخنان  اندک  در  که 
قرار  نکوهش  مورد  شّدت  به  را  تبعیض  و  فساد 

داده است .

1-سردار دل ها
 2- دموکراسی عزل 

3-ماده به ماده تا احقاق حق
4-الرتی پارتی
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همین ابتدا انتها را میگویم : قوانین نا کار آمد جز 
آنکه قبح نقض قانون را از بین ببرد هیچ عایدی 

دیگری برای جامعه ندارد.
ما  از  یک  هیچ  بر  اساسی  قانون  وجود  ضرورت 
بدون  که  واقف هستیم  و خوب  نیست  پوشیده  
قانون  ریزی  پی  و  بنیادین  های  شالوده  وجود 
برای  امنی  ساختمان  نمیتوانیم  قوی  اساسی 

اجتماع بنا نهیم. 
چند  طرح  به  اساسی  قانون  تکریم  ضمن  لذا 

پرسش میپردازم.
مسئولین  و  امور  ضمامداران  ای  جامعه  در  اگر 
خود ناقض برخی قوانین باشند آیا میتوان بر مردم 
عادی به علت نقض همان قانون عنوان مجرمانه 
ای بار کرد؟ میزان آسیب وارده به جامعه ناشی از 
نقض قانون از سوی یک فرد عادی فزون است یا 
از جانب یک مسئول حکومتی؟ آیا قانونی که علنا 
توسط مسئولین نقض میشود اساسا وجه اجرایی 
دارد؟ مثال اگر مسئولی خود از شبکه های مجازی

فیلتر شده استفاده کند...
حقوقدانان  جامعه  یک  ی  مقننه  ی  قوه  در  اگر 
کمرنگی  حضور  جامعه  آن  احکام  بر  مشرفان  و 
داشته باشند چقدر میتوان به قوانین خروجی آن 
قوه اعتماد کرد؟ مثال اگر در کشور ایران در حالی 
مجلس  اما  است  دینی  ساالر  مردم  ما  نظام  که 
ببرد چه  رنج  و حقوقدانان  فقها  فقدان حضور  از 
میزان کارایی را میتوانیم از قوه مقنه خود انتظار 

داشته باشیم؟
الزم به ذکر است که وظیفه ی شورای نگهبان و 6 

فقیه و 6 حقوقدان حاضر بررسی مسئله 

) مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی 
و فقه اسالمی ( است و در صورت مغایرت آن ها 
رابرای باز بینی و تغییر و تجدید نظر به مجلس 
باز میگردانند اما آیا جای آن خالی نیست که خود 
اعضای مجلس بدانند و بتوانند تطابق قوانینی را 
که تصویب میکنند با قانون اساسی و فقه بررسی 
مثال  عنوان  به  ای  بررسی  چنین  فقدان  کنند؟ 
قانون  و  ربا  بدون  بانکداری  قانون  چون  قوانینی 
صدور چک 97 را منجر میشود که اولی  اعتراضات 
زیادی از سوی فقها داشته و دومی هنوز به منصه 
صادر  مشورتی  ی  نظریه  برایش  نیامده  در  اجرا 

میشد!
و به عنوان آخرین مسئله میخواهم

 بپرسم اگر قانونی ناکارآمد بود یا امکان
 اجرایی خود را از دست داد مانند آنکه ما استفاده 
از ابزار آالت ماهواره ای را ممنوع کنیم و خودمان 
استفاده  آنها  از  مردم  درصد   70 کنیم  اعالم 
میکنند آیا باید باز به باقی ماند آن اسرار ورزید؟ 
آیا با ایجاد جمود در فضای قانونی کشور و عدم 
پرداختن به قوانین اشتباه آن هم در برخی مواردی 
 X که ما هزینه ی انحراف جامعه به سوی قانون
را داده ایم و االن به اشتباه بودنش واقفیم برای 
آینده ی جامعه مفید است و پیشرفتهای آنچنانی 

را برایمان قرار است به همراه داشته باشد؟
قانون حتی  تصحیح  و  تغییر  از  نباید  ایهال  علی 
آن  آمدی  کار  نا  به  اگر  ترسید  اساسی  قانون 
و  اصالح   به   68 سال  در  اینکه  کما   . رسیدیم 
همه پرسی قانون اساسی پرداختیم و هیچ کودتا 
و آشوبی نشد! اما تنها به آن شرط که اصولی و با 

مبنای و پشتوانه علمی باشد .
نمایندگان  برای  دارم  خواست  در  مسئولین  از 
از  عمرشان  آخر  تا  است  قرار  که  حاال   ، مجلس 
درآمد عایده از آراء مردم بهره ببرند با دعوت از 
چند تن از اساتید خبره چند واحدی حقوق مدنی 
و جزا و عمومی تدریس کنند! هزینه ی اساتید رو 

هم ما مشکلی نداریم از جیبمان کسر کنند!

شور استغنا برون از پرده های عجز 

منیره انوری
صدرالدین فقیه هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

برخالف باور ساده و رایجی که از دموکراسی در 
کشور ما جا افتاده و دموکراسی را مساوی صندوق 
رای و انتخابات معرفی می کنند، صندوق رای، قدم 

اول و کمترین نمود دموکراسی است،
دارد،  خوبی  ژست  و  زیاد  صدای  و  سر  هرچند 
اما باید حواسمان باشد که شرط الزم را به جای 

شرط کافی نخریم.
بگذارید تا مطلب را با طرح سوالی پی بگیریم؛

 هر منصب سیاسی دو سر دارد: یک سر نصب و 
یک سر عزل.

واضح است که در یک نگرش دموکراتیک، ایده آْل 
مردم  در دست  منصب  یک  دو سر  هر  که  است 
باشد اما اگر بنا باشد انتخاب مردم فقط برای یکی 
از این دو سر مالک باشد، کدام یک اولویت دارد؟

به عبارت دیگر حق نصب و انتخاب مسئوالن را به 
مردم بدهیم یا حق عزل آن ها را؟

بیایید از نصب و انتخاب مسئول بیآغازیم.
انتخابات ریاست جمهوری را در نظر بگیرید

دو، چهار، هفت یا هر تعداد نفر، کاندیدای تصّدی 
ریاست جمهوری می شوند. خود را به مردم عرضه 

می کنند، تا ایشان را انتخاب کنند.
مردم اما به طور معمول شناخت چندانی از آنها 
وعده هایشان  و  کارنامه  به  باید  صرفاً  و  ندارند 

اعتماد کنند.
برای  مسئول  یک  انتخاب  ساده تر  عبارتی  به 
و  است  بسته  در  هندوانۀ  انتخاب  شبیه  اول،  بار 
همیشه با درجاتی از شک و ابهام و شانس همراه 

است.
حال اما بیایید به سر عزل ماجرا بپردازیم.

یا  نصب  طریقی_  هر  به  مسئولی  کنید  تصور 
از  به تصدی پستی منصوب شده، پس  انتخاب_ 
دو، چهار، هفت، یا هرچند سال انتخاباتی برگزار 
می شود، زمانی که کارنامه ای قابل ارزیابی از خود 
به جا گذاشت، این بار مردم می توانند به او رای 

بدهند یا ندهند.
کدام انتخاب آگاهانه تر و عقالنی تر است؟

انتخابی که پس از ارزیابی کارنامۀ مسئول اتخاذ 
شده یا انتخابی که به اتکای حدس و گمان است؟

حال بیایید حالت دیگری را تصور کنیم
پستی  تصدی  برای  ابتدا  در  را  کاندیدایی  مردم 
از چند سال، آن مسئول،  انتخاب می کنند، پس 
اما  می دهد  نشان  خود  از  نامطلوبی  عملکرد 
این  در  مردم  حاِل  ندارند.  را  او  عزل  حق  مردم 
شرایط مثل شخصی ست که داخل صندوق عقب 

خودرویی بشود و در را به روی خود ببندد.
شود،  بار  فاجعه  خیلی  مسئول  آن  عملکرد  اگر 
که  آنجا  از  اما  اعتراض،  به  می شوند  ناچار  مردم 

قانوناً حق عزل مسئول را ندارند، اعتراض شان 

مشروع نخواهد بود و دولْت مجاز و بلکه ناچار به 
سرکوب آنها خواهد شد.

اینجاست که کار به خون و خون ریزی می کشد و 
این یعنی خفقان و استبداد.

چه شد؟!
مردم شروع  رای  و صندوق  انتخابات  با  کار  مگر 

نشده بود؟
پس چرا به خفقان و استبداد کشید؟

یادداشت  ابتدای  جمله  به  باید  که  اینجاست 
بازگردیم.

دموکراسی یعنی امکان عزل مسئول بدون درد.
انتخابات اخیر آمریکا با همۀ عیب ها و نقص های 
اندیشمندانی  توسط  تفصیل  به  که  سیستمش 
چون الکسی دوتوکویل به نقد کشیده شده گواه 

خوبی بر این ادعا بود.
معرفی  حزب  آنکه  اعتبار  به  را  شخصی  مردم 

کرده)1-تحزب ( ابتدا به ریاسِت جمهوری 

برگزیدند)۲-انتخابات(، چهار سال بعد با تالش 
آزاد)۳-آزادی  مطبوعات  و  خبرنگاران  مستمر 
بیان( کارنامۀ او را مشاهده کرده و پشیمان شدند،

اختالف  نادر  حالتی  در  کردند.  )۴-عزلش(  آنگاه 
بُعد  که  اینجاست  داد.  رخ  هم  شدید  دعوایی  و 
مهم دیگری از دموکراسی، خود را نشان می دهد؛ 
مستقر  حاکم  نفع  به  رای  مستقل،  ُقضاِت 
ندادند)۵-تفکیک قوا و استقالل قوه قضاییه( و در 
نهایت )6-قانون( چون موشی ُدم آن َقلندِر ُقلدر 

را گرفته و از کاخ سفید بیرون انداخت.
بدون خون ریزی، بدون تظاهرات، بدون سرکوب.

و  انقالب  بدون  که  دولتی  یعنی،  دموکراسی 
تظاهرات و خونریزی، از قدرت خلع می شود.

  کارل ریموند پوپر 
فیلسوف علم و فیلسوف سیاسِت اتریشی

دموکراسی یعنی امکان عزل مسئول
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تحریم های  مشمول  انقالب،  ابتدایی  سال های 
جزء  دارو  و  غذا  تحریم  البته  گرفت.  قرار  زیادی 
تحریم های مخالف با حقوق بین الملل است. وارد 
بگویم  باید  اما  نمی شوم؛  الملل  بین  بحث حقوق 
شده  نقض  مختلفی  روش های  به  موضوع  این 
است و متاسفانه در حال حاظر نیز ایران تحریم 
دارویی و خوراکی است. ایشون می گفتن: در اوج 
بزرگ  داروسازی های  اولیۀ  مواد  تحریم ها  این 
ایران تموم شده بود. برخی دارو های کمیاب دیگه 
توی بازار وجود نداشتن و شرایطی بسیار حساس. 
در  ایشون  رسید،  قاسم  حاج  به  اتفاق  این  خبر 
نیاز  تمام  و  میدن  تشکیل  جلسه ای  وقت  اسرع 
داروسازی ها و همچنین فهرستی از تمام دارو های 

با  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت  از  پس 
شخصی که به طور مستقیم با ایشون در ارتباط 
بود، آشنا شدم. با توجه به گفته های این شخص، 
حاج قاسم حتی فراتر از شنیده ها بوده. یکی از 
خاطره هایشان برایم بسیار جذاب است. همانطور 

که می دانید جمهوری اسالمی ایران از همان 

اندرکاران  دست  از  جلسه  این  در  را  اساسی 
می گیرند و امیدتون به خدا باشه انشااهلل همه چیز 
می گیرن  تماس  ایشون  بعد  هفته  میشه.  درست 
و چند هفته  داروها خریداری شده  میگن: که  و 
بعد مواد مد نظر داروسازی ها و بازار دارو میرسه. 
این  تونستن  چطوری  ایشون  که  نمیدونه  کسی 
اقالم رو با وجود تحریم های شدید فراهم بکنند اما 
این اتفاق به دستان ایشان افتاد. باید گفته شود 
پدری  بلکه  نبود  سردار  یک  تنها  قاسم  حاج  که 
مهربان برای ایران و در معنای واقعی پهلوان بود.

و اما باید گفته شود که درسته در حال حاظر حاج 
قاسم دیگر در کنار ما نیست اما راه ایشان تا ابد 
ادامه پیدا خواهد کرد. به امید روزی که بتوانیم 

اهداف ایشان را یک به یک ما جوانان انجام بدهیم.
گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز
گره مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

قاسم  حاج  سردار  مقام  واال  شهید  شادی  برای 
سلیمانی حمد و سوره ای قرائت فرمایید

حسین خواجه علی اشتری
هیئت تحریریه

سردار دل ها

هزینه های اشتراکی و اختصاصی آپارتمان نشینان:
 افرادی که در آپارتمان ها سکونت دارند، موظف 
به پرداخت هزینه هایی به عنوان شارژ ساختمان 
مانند:  ساختمان  مشاء  قسمت  )هزینه های 
نظافت، سرایدار  آسانسور،  برق،  و  هزینه های آب 
و غیره( هستند. حال میزان مخارج این قسمت ها 

به چه نحو بین ساکنان آپارتمان تقسیم می شود؟ 
در  آپارتمان ها  تملک  قانون   ۴ ماده  مطابق 
آسفالت  مانند  مشترک  قسمت های  خصوص 
پشت بام میزان هزینه متناسب با نسبت مساحت 
قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های 
اختصاصی تمام ساختمان است. مطابق ماده ۲۳ 
خصوص  در  آپارتمان ها  تملک  قانون  نامه  آیین 
بنا  زیر  مساحت  میزان  به  ارتباطی  که  مخارجی 
ندارد، مانند: هزینه سرایدار به صورت مساوی بین 
ذکر  به  الزم  می شود.  تقسیم  آپارتمان  ساکنین 
آپارتمان  مشترک  هزینه های  پرداخت  که  است 
مثال؛  عنوان  به  است.  الزامی  مالکان  همه  برای 
اگر آپارتمانی دارای 10 واحد باشد و یکی از این 

نشود،  آن  از  استفاده ای  هیچ  و  خالی  واحدها 
پرداخت  را  آپارتمان  مشترک  هزینه های  باید 
به  نمی تواند  همکف  طبقه  مالک  همچنین  کند. 
شارژ  پرداخت  از  آسانسور  از  استفاده  عدم  بهانه 
مستاجرانی  خصوص  در  نماید.  امتناع  آسانسور 
که در واحدهای آپارتمانی سکونت دارند پرداخت 
هزینه های مشترک بر عهده مالک )موجر( است یا 
مستاجر؟ مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳ آیین نامه 
به  بسته  را  موضوع  این  آپارتمان ها  تملک  قانون 
قرارداد اجاره مابین طرفین است. چنانچه پرداخت 
هزینه های مشترک به عهده مالک بوده و مالک از 
پرداخت آن امتناع ورزد، مستاجر می تواند از محل 

مال االجاره هزینه های مزبور را پرداخت کرده 

بر  پرداخت هزینه های مشترک  و در صورتی که 
آن  پرداخت  از  مستاجر  و  باشد  مستاجر  عهده 
مالک  به  می تواند  ساختمان  مدیر  نماید،  امتناع 
اصلی ملک مراجعه کرده و هزینه های مزبور را از 
مالک دریافت کند. لذا در قرارداد اجاره واحدهای 
پرداخت  مسئولیت  تکلیف  شود  دقت  آپارتماني 
از  تا  آپارتمان مشخص شود  مشترک  هزینه های 
بروز اختالف بین مالک و مستاجر جلوگیری شود. 

زکیه پور محمدی
نویسنده

ماده به ماده تا احقاق حق1

هم  شاید  افتاد  اتفاق  واقعه ای  پیش  چندی 
در  گردانی  مجرم  و  گردانی  متهم  حادثه ای؟! 
تمام  نگاه  عمومی  اذهان  در  تهران  خیابان های 
را  بین المللی  جوامع  الخصوص  علی  جهانیان، 
اجتماعی  فعاالن  تمامی  کرد.  جذب  خود  به 
برای  مخالف  یا  موافق  از  اعم  را  توییتر های خود 
این واقعه بارگذاری و انتقادات خود را در صفحات 
متهم  است  این  اول  سوال  کردند.  بیان  مجازی 

گردانی یا مجرم گردانی؟
الفاظ معناهای خاص خود را به دوش می کشند 
و قطع به یقین آثاری بر این الفاظ و معنای آنها 
وجود دارد. اصل بر تاسیسی بودن کلمات در کنار 
اصل  خالف  آن  بودن  توصیفی  و  است  یکدیگر 
یکدیگر  با  »مجرم«  و  »متهم«  کلمۀ  دو  است. 
به  متهم  دارد.  نیز  مختلفی  معنای  و  متفاوت اند 
یعنی شخصی که گمان  افراد مظنون می گویند؛ 
طور  به  که  کسی  به  مجرم  و  می رود  او  به  جرم 
یقینی مطمئن شدیم که شخص جرم را مرتکب 
شده است و احراز آن توسط قاضی دادگاه است 
ضابطان  واقعه  این  در  دادگستری!  ضابطان  نه 
نه  و  بودند  جرم  کشف  مقام  در  دادگستری 
اشخاص!  شناختن  ومجرم  دادرسی  و  محاکمه 
حتی در گذشته دادسراها بعد از بررسی های الزم 
قرار  متهم  کیفرخواست  برای  مقصود  به  کافی  و 
اما اکنون تغییر عنوان  مجرمیت صادر می کردند 
داده و تبدیل شده است به »قرار جلب دادرسی«.

در پرتو این توضیحات نکته آنجایی است که در 
دادگستری  ضابطان  از  جلوتر  گامی  که  دادسرا 
است بعد از بررسی های الزم برای کیفر خواست 
قرار  نه  می کند  صادر  دادرسی  قرارجلب  تازه، 
مجرمیت… پس به طریق اولی)قیاس اولویت _ 
مفهوم مخالف( کاشف جرم مطابق علوم جرم یابی 
به  نه مجرم گردانی.  بوده  در مقام متهم گردانی 
این علت که طبق شواهد موجود ضابطان محترم 
دادرسی  الواقع  فی  اما  کردند  کشف  را  جرم  آن 

هنوز صورت نگرفته است.

 متهم حقوقی دارد از جمله حفظ حیثیت که در 
آتیه به این امر پرداخته می شود. علوم جنایی علم 
است  پویا  علم  این  یعنی  هست.  امپرسیونیستی 
ودرکشور های مختلف حسب زمان و مکان قواعد 
ویژه و خاص ونسبی خود را داراست. به طور کلی 
این علم نسبی است و در هر کشوری و هر قانونی 
متفاوت و همه جا قواعد یکسان نیست. این علوم 
بررسی هر  مذکور چهارراه علوم دیگر است پس 
اقدامی از این منظر نیاز به بررسی علوم دیگر نیز 

است.
تشهیر  که  استدالل هایی شده  نمونه ها  برخی  در 
اساس  بر  که  است  مجرم حکمی  و  متهم  کردن 
اما  دارد؛  وجود  شرعی  و  فقهی  موازین  و  قانون 
و  متهم  تشهیر کردن  اوال  که  است  ذکر  به  الزم 
مجرم در خصوص برخی جرائم آن هم در جرائمی 
که شارع )خداوند( و آن هم در شرایطی که شارع 
مثل:  بوده،  اجرا  قابل  است  کرده  تعیین  مقدس 
شده  اشاره  آن  در  حتی  که  حدی  جرایم  برخی 
است که چه زمانی قرار است اجرا بشود. کسانی 
که در معرض دید این مجازات هستند خود باید 
درثانی  نباشند!  حد  مستوجب  جرایم  مرتکب 
قاعده  طبق  و  است  ضروری  شّر  یک  مجازات 
فقهی« الضرورات تقدر بقدرها« ، »یعنی باید در 
مواقع ضروری به قدر ضرورت اکتفا کن و به طور 
بدهیم.  انجام  امر ضروری  تفسیر مضیق در  کلی 
پس باید به قدر متقین اکتفا شود و نیاز به نص 

صریح قانون برای مجازات 
به  ضاعلن  طرفی«  از  و  دارد.  وجود  افراد  کردن 
که  استثنائی  که  آن شرایطی  »وقتی   .  « السلب 
بین  از  است  شده  ایجاد  ما  برای  را  ضرورت  آن 
رفت، پس ضرورت نیز به تبع آن از بین می رود و 
سلب می شود. »زمانیکه مواقع ضروری نیز از بین 
می رود آن ضرورت نیز از بین می رود. ثالثاً اصل 
و حیثیت  ایران: هتک حرمت  اساسی  قانون   ۳9
کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی 
و  ممنوع  باشد  که  صورت  هر  به  شده،  تبعید  یا 
به  تاکید می کند« که  این  موجب مجازات است. 
هر صورتی »که هتک حرمت و حیثیت کسی که 
ممنوع  بازداشت شده  یا  دستگیر  قانون  به حکم 
بوده و وظیفه اجراکنندگان است که بر نص قانون 
وفادارباشند. رابعاً در علوم جرم شناسی تاکید بر 
آن شده است که در وهلۀ اول به دنبال مجازات 

کردن نباشیم بلکه به دنبال علت یابی باشیم. نیاز 
خشکانده  جرم  درخت  این  ریشه  ابتدا  در  است 
قانونگذاران،  دست  زیر  از  بعداً  اگر  حال  شود. 
و  رفت  در  هذا…  علی  قس  و  شناسان  جامعه 
موجب ایجاد جرم و رفتار بزهکاری در جامعه شد 
با تبر مجازات آن را قطع کنیم! و اگر در ابتدا ما 
به دنبال علت شناسی نباشیم »خشت اول چون 

نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج«
این مقدمه واجب است،که خود نیز واجب است. 
استدالل  نیز  و  شرعی  و  فقهی  اصول  »طبق 
عقالیی وقتی که امری واجب است، مقدمه الزم 
است.  واجب  نیز  واجب،  امر  آن  به  رسیدن  برای 
موضوع.  آن  به  رسیدن  برای  دارد  طریقیت  زیرا 
»در جرم شناسی واکنش های اجتماعی مجرم به 
علت شرایط اجتماعی و واکنش اجتماعی مرتکب 
گردانی(  اقدام)متهم  این  با  اکنون  می شود  جرم 
استدالل شخص این است که آب از سرم گذشت 
چه یک وجب چه صد وجب!وجسارت پبدا می کند 

برای ارتکاب جرائم دیگر 
ما  بکاریا در ذهن  اینجاست که سخن سزار  در   
این  و  نکنیم!  برچسب زنی  که  می شود  متبادر 
اصلی  مجازات  تراز  مضاعف  مجازات  نوعی  خود 
این اشخاص می باشد. برخی چنین گفته اند :که 
آیین  قانون   96 ماده  بندب  اجرای  در  اقدام  این 
دادرسی کیفری بود.  چند نکته حائز اهمیت است: 
1. این ماده گفته تصاویر منشتر یابد نه آنکه خود 

شخص نیز در معرض دیدعموم قرار بگیرد.
۲.  تفسیربه نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین و 
نیز قاعده دراء و ماده 1۲0 و 1۲1 قانون مجازات 
تفسیر  موارد  این  در  که  می کند  اقتضا  اسالمی 

موسع نکنیم.
۳. همان قاعده فقهی »الضرورات تتقدر بقدرها« 

که پیشتر به بررسی آن پرداختیم.
 یادمان باشد که دولت ها بزرگترین معلم هستند 
وقتی شهروندی با چشمان خود می نگرد که این 
در ذهن شهروند  نوعی خشونت  اتفاق ها می افتد 
فقط  گردانی  متهم  واقعه  این  می گیرد.  جان 
طبلی  صدای  این  بلکه  نیست  خود  به  مختص 

است که از ۲0 سال پیش 
نوجوان  اشخاص  این  که  پیش  زده شد.۲0 سال 
بودند چه شرایط فرهنگی داشتند؟ مگر الکاسانی 

معتقد نبود جامعه مثل بدن می ماند که

پرورش  را  خود  شرایط  به  متناسب  بیماری های 
می دهد؟ پس جامعه چه وظیفه ای دارد؟

تالی فاسد این اقدام همان بحث برچسب زنی و 
کاربردی  شناسی  جرم  بحث  نیز  دیگری  بعد  در 
در پیشگیری از جرائم اعم از عام و خاص و نحوه 
برخورد است. قطعاً در ذهن آن افراد آتش انتقام 
از جامعه فوران می کند. یعنی نتیجه شومی که در 
سرنوشت آن افراد وجود دارد بحث این است که 
شخص با خود استدالل می کند که آب از سر من 
گذشته چون در معرض دید بوده و به او الهام شده 
است که تو مجرم هستی و یک انسان هنجارشکن. 
دیگر آبرویی برای تو باقی نمانده است، فلذا برای 
و  ندارد  ترسی  و  قبح  هیچ  بعدی  جرائم  ارتکاب 
از  می شود.  مکرر  جرایم  مرتکب  واهمه  بدون 
طرفی دیگر به علت این که با آنها رفتارخشن شد 
فکر انتقام از ذهن آنان خارج نمی شود و روزی به 

اصطالح عامیانه زهر خود را در جامعه می ریزد.
و  این در حالی است که وظایف مراجع قضایی   
شورای پیشگیری از جرم همین امر بوده است که 
متاسفانه محقق نشد. از کودکی به ما یاد داده اند 
که شبا که شما می خوابی آقا پلیسه بیداره! پس 
کجاست آن عدالت و برابری؟؟ پس کجاست آن 

شورای پیشگیری ازجرم؟
وخداوند یاور همگان است.

**********************
Impressionist .1

Committing a crime  .۲
3.  ماده ۹6

به هویت متهم در کلیه  انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط 
انتظامی  مراجع  و  رسانه ها  توسط  مقدماتی  تحقیقات  مراحل 
به  تنها  که  زیر  اشخاص  مورد  در  مگر  است  ممنوع  قضایی  و 
درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر 

و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای )الف(، 
)ب(، )پ( و )ت( ماده )3۰۲( این قانون که متواری بوده و 
دالیل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق 
دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی 
از  یا تصویر به دست آمده  ادله، تصویر اصلی و  یا تکمیل  آنان و 

طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به 
اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر 
دعوای  اقامه  یا  و  شکایت  طرح  و  بزه دیدگان  آگاهی  برای  آنان 

خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.

محمد بخشیان
نویسندهر ر 

مجرم گردانی یا متهم گردانی؟

3



که  می سازد  درشتی  و  ریز  اتفاقات  را  زندگی 
کل  برای  و  کشورم  مردمان  من،  برای  روزه  هر 
قرن هاست  می¬آید.  پیش  خاکی  کره  این  افراد 
تاریخ  به  نگاهی  با  می گذرد.  انسان  خلقت  از 
می فهمیم آن همیشه آبستن حوادث بوده است. 
با مطالعه تاریخ خودمان؛ حتی همین چند سال 
سر  پشت  را  حوادثی  چه  می بینیم  نیز  اخیر 
تاریخ  نقطه رسیده¬ایم.  این  به  امروز  و  گذاشته 
هر بار به ما یادآوری می کند که هر جا موفقیتی 
بوده که در کنار  از حضور مردمانی  حاصل شده 
نگذشتند.  هم  از  و  ایستاده  پشت  به  پشت  هم، 
ما  نمی¬تواند  ناقابل  ویروسی  نیز  امروز  بنابراین 
بایستیم و  اگر کنار یکدیگر  بیاورد؛  از پای در  را 

همدالنه و عاقالنه رفتار کنیم.
این روزها کرونا در هر گوشه و کناری بحثی را به 
خود اختصاص داده است. آنچه درخور توجه است 
اینکه درحال حاضر نه تنها مردم یک کشور بلکه 
مردم تمام گیتی درگیرند و جهان را به سکوتی 
االن¬شان  و  بازنشانده  حرکت  از  و  کشانده  فرو 
را  انسان  که  اتفاقی ست  این  می کنند.  زندگی  را 
از زندگی ای که مدرنیته و سیستم سرمایه داری 
هر  که  تکراری  _دور  کرده  تحمیل  ما  همه  بر 
اکنون  و  کرده  جدا  روز پشت سر می گذاشتیم_ 
لحظاتمان را سپری می کنیم. به طوری که تمام 
گونۀ انسان شاید برای اولین بار اینقدر هماهنگ 
که  هرچه  می کنند.  تجربه  را  مشترک  فرآیندی 
و  تجربه  هر  یا  بیم  امید،  ترس،  از  هست  االن 
احساسی را در همین لحظه زندگی می کنیم. کنار 
همدرد  و  همدل  هم  با  همه  و  ایستاده¬ایم  هم 
شده¬ایم؛ شاید ُحسِن این بیماری است تا به ما 
یادآوری کند، همۀ ما انسانیم و باید در کنار هم 

باشیم.
قدر  هر  رخدادی  هر  بیاموزیم  باید  که  اینجاست 
تلخ و ناگوار دارای محاسنی برای ماست. حال که 
مجبور به در خانه ماندنیم بهتر است از این فرصت 

بیشترین استفاده را ببریم. 

و  زدن  حرف  برای  عزیزانمان،  با  بودن  فرصت 
رفتاری   _ نزدیکانمان  به  توجه  و  شدن  شنیده 
مانده¬ایم؛  غافل  آن  از  مدت هاست  شاید  که 
برای  مجالی  و  اندیشیدن  مطالعه،  برای  فرصتی 
بشریت تا نوع دیگری از زنده بودن را در کنار تمام 
هم نوعانش تجربه کند. ممکن است فرصتی برای 

ورود به دنیایی جدید و زیباتر.
این  با  را  تکلیف مان  کاری  از هر  قبل  است  بهتر 
چه  در  را  ما  که  ببینیم  و  کنیم  روشن  ویروس 
برای  کنونی  موقعیت  است.  داده  قرار  موقعیتی 
عده¬ای  که  )وضعیتی  بحرانی  وضعیتی  جهان 
نیست؛ حتی  کنند(  همدیگر کمک  به  می توانند 
وضعیت فاجعه )وضعیتی که هیچ کاری از دست 
نمی¬شود؛  تلقی  نیز  نمی¬آید(  بر  کسی  هیچ 
خطر  که  )وضعیتی  اضطرار  موقعیت  در  ما  بلکه 
قرار  می کند(  تهدید  را  افراد  همه  اندازه  یک  به 
گرفته¬ایم. خطر ابتال به این ویروس برای غنی و 
فقیر، خاص و عام، مسئول و غیرمسئول و هر فرد 

در سراسر جهان به یک اندازه است.
در  ریشه  و  جهانی ست  مسئله ای  کرونا،  مسئله 
فرهنگ جهانی دوانده و یادآور این موضوع است 
رفتار  و  دارد. حرکت  ربط  همه  به  چیز  همه  که 
فردی در آن سر دنیا می¬تواند امروِز ما را متحول 

کند (تحولی مثبت یا منفی(.
یک  در  انسان¬  می کند،  یادآوری  ما  به  کرونا   
»کل« پا به جهان می گذارد، و در یک »کل« هم 
زندگی می کند و از بین خواهد رفت؛ و باری دیگر 
یادآور این موضوع است که هر شخصی در کنار 
دیگری معنا می یابد و برای هر رفتار و کردارش 

باید به جز خود به دیگران هم فکر کند.
کرونا  ویروس  با  رویارویی  در  ما  عملکرد  و  رفتار 
به یک دغدغه فرهنگی تبدیل شده که حل این 
دغدغه نیازمند رشد متقابل فرهنگی است تا آنچه 
رسانه¬ها و گروه¬های مختلف بسیج شده¬اند 
تا بارها و بارها به ما گوشزد کنند و باز هم هنوز 
آنها  از  عملی  هم  شاید  و  نمی¬پذیرند  عده¬ای 
دیده نمی¬شود، به باوری فرهنگی تبدیل شود و 
همه، خود را مسئول بدانند تا در هر جایگاهی که 
هستند با در نظرگرفتن دیگران درست و منطقی 

تصمیم گرفته و رفتار کنند.
پاسخ  و  تفسیر  نوع  از  نمادی  فرهنگ هر جامعه 
افراد آن جامعه به اتفاقات و تجارب زندگی است؛ 

بنابراین فرهنگ همواره در حال تغییر است. 

و  دانش  رفتار،  سری  یک  تازه  تجربۀ  هر  زیرا   
وجود  به  افراد  برای  را  اجتماعی جدید  انتظارات 
یک  عملکرد  و  رفتار  هم  امروز  پس  می¬آورد؛ 
که  اضطراری  موقعیت  این  با  رویارویی  در  ملت 
کرونا برای همه ایجاد کرده نشان دهندۀ فرهنگ 
آن جامعه است. شایسته است به این جمله فکر 
کنیم که اگر نمی¬توانیم مرهمی بر دردها باشیم، 
حداقل باری هم بر دوش دیگران نشویم. پذیرفتن 
به  انرژی  و  قوا  تمام  با  عده¬ای  اینکه  درک  و 
با  میدان آمده¬اند و جان برکف در حال مبارزه 

این ویروس و کمک به هم نوعانشان هستند.
از  انسانی  و  شایسته  رفتار  وجود  با  روز¬ها  این 
انسانیت«  کلمه«  واقعی  معنای  به  که  آدم هایی 
را به نمایش گذاشتند، متاسفانه شاهد رفتاِر غیر 
انسانی و ناشایست عدۀ معدودی هستیم که بسیار 
تاسف برانگیز است. اینجاست که این اندیشه در 
عمل مشاهده می-شود که انسان ها زمانی که سایه 
مرگ را از همیشه به خود نزدیک تر می¬¬بینند،

نشان  را  درونیشان  حالت  عمیق¬ترین 
می¬دهند. اگر مهربان اند، مهربان ترین حالتشان 
و اگر جنایتکارند، بدترین کردارشان را به نمایش 
به  انسان¬ها  موقعیت هایی  در چنین  می گذارند. 
پی  اطرافیانشان  و  خویش  واقعی  و  درونی  خود 

می برند.
در  تفکرهایشان  و  عملکرد  با  جامعه  یک  مردم 
اجتماعی  بلوغ  رشد  جایگاه  موقعیت هایی  چنین 
خود را نشان می¬دهند. با نگاهی به دوران رشد 

انسان، به دوره نوجوانی می¬رسیم که معموالً

شاهد دو تفکر اشتباه و تحریف شدۀ »خیال بافی« 
نشان  دو  این  هستیم.  عمل«  و  فکر  »جدایی  و 
دهندۀ نداشتن بلوغ کامل است. حال با مشاهدۀ 
رفتار عده¬ای از مردم جوامعی دیگر می¬بینیم 
وسیع تر  سطحی  در  تفکرها  همین  شاهد  که 
هستیم. افرادی با این خیال سر می کنند که مبتال 
نکردن  رعایت  سبب  عامل  همین  و  نمی¬شوند 
اصول بهداشتی است. همچنین افرادی با آگاهی 
در  کمپین  و  می¬دهند  شعار  ویروس  خطر  از 
خانه ماندن راه می¬اندازند؛ اما خود به مسافرت 

می¬روند!
افراد شک  اجتماعی  بلوغ  به سطح  اینجاست که 

می کنیم.
بدانیم که عامل تمدن و توسعۀ جوامع همین وفاق 
بر حل مشکالت است. پس تمدن دیرینه، گوشزد 
باید  باز  هم  مشکل  این  از  گذر  برای  تا  می کند 
با در نظر گرفتن  و  مثل همیشه درکنار یکدیگر 
بهداشت: »دستانمان کمی  سازمان جهانی  شعار 
دورتر، ولی دلهایمان نزدیک تر« قوی، آگاهانه و 

دلسوزانه رفتار کنیم.
برای  دستاوردی  اطمینان  با  تجربه¬ای  هر  اما 
انسان به همراه دارد. دستاورد انسان پساکرونایی 

چه خواهد بود!؟
می یابد،  دست  دانش  این  به  پساکرونایی  انسان 
چگونه با استفاده از درک فرهنگی به ارزش¬ها و 
باورهای غیر مشترک پی¬ببرد و حس مسئولیت 
فردی را حفظ کند و مسیرهای جانشینی را برای 
رسیدن به خواسته ها و شایستگی رو به رشد، پیدا 

کند.

راضیه سادات احمدی
هیئت تحریریه

تجربه ای از جنس کرونا

به  که  بود  آبان   و هشتم  بیست  روز جمعه  عصر 
فخری  حسین  استاد  شهادت  از  ناگهانی  طور 
از دانشمندان هسته ای کشور توسط عوامل  زاده 
تروریستی مطلع شدیم. ابتدا اخبار ضد و نقیضی 
می شد  مخابره  ایشان  جسمی  سالمت  درباره 
تایید  و  دفاع  وزارت  اطالعیه  نهایت  در  اینکه  تا 
با  ریخت.  پیکرمان  بر  ایشان آب سردی  شهادت 
و  بود  سابقه  به  مسبوق  که  تهدیداتی  به  توجه 
همچنین گزارش رسانه های اسرائیلی و  تحرکات 
در  صهیونیستی  رژیم  سیاسی-امنیتی  مسئولین 
ماه ها و هفته های اخیر؛ نوک پیکان اتهام خود 
به خود به سوی اسرائیل نشانه گرفته شد. عکس 
العمل ها نسبت به این عملیات تروریستی از طرف 
احزاب و دسته جات سیاسی بسیار متنوع بود و هر 
این موضوع  با  مقابله  برای  را  راه حل خود  کدام 

مناسب می دانستند. 
عده ای که اکثرا شامل احزاب اصولگرا و نمایندگان 
مجلس و بسیج دانشجویی و امثالهم بودند معتقد

و   اهمال  ی  نتیجه  جسارتی،  چنین  علت  بودند 
قاسم  سردار  ترور  به  مناسب  العمل  عکس  عدم 
نزنیم،   « داشتند  باور  قولی  به  و  است  سلیمانی 
می زنند« لذا راه حل  را در اقدامی سخت و کوبنده  

 می دیدند و هشدار می دادند ادامه ی روند فعلی 
منجر به ترورهای بیشتری خواهد شد.

عده ای دیگر که اکثرا شامل احزاب اصالح طلب، 
دولت، انجمن های اسالمی بودند متذکر می شدند 
که نشان دادن عکس العمل نظامی به این عملیات 
صهیونیست  ی  نقشه  در  کردن  بازی  تروریستی 
ها است و مردم خشمگین و نظامیان را به »صبر 
استراتژیک« دعوت می کردند تا پس از روی کار 
آمدن دولت بایدن با مذاکره ی مجدد بتوان اوضاع 
را سامان داد و شاید مجددا به چیزی شبیه برجام 
دست پیدا کرد و از بار تحریم های بی امان ایاالت 

متحده کاست.
اما به راستی عکس العمل مناسب نسبت به این 
قبیل ترورها و حمالت وقت و بی وقتصهیونیستها 

به مواضع ما در سوریه چیست؟ 
های  با حمایت  اسالمی  که جهموری  آن  از  بعد 
نظامی و سیاسی خود و همراه ساختن کشورهای 
در  سوریه ی  توانست  روسیه  و  چین  چون  دیگر 
حقیقت  در  و  دهد  نجات  را  اسد  فروپاشی  حال 
نگه  را  منطقه  در  خود  متحد  دولت  ترین  اصلی 
در  را  قبل  از  بزرگتر  تهدیدی  اسرائیل  دارد، 
از  بعد  و  کرد  احساس  خود  مرزهای  نزدیکی 
برچیدن داعش و تغییر چیدمان سیاسی و نظامی 

منطقه دکترین نظامی اسرائیل نیز تغییر کرد.
پس از این ما شاهد افزایش یافتن تعداد حمالت 
به  نسبت  اسرائیل  موشکی  و  پهبادی  هوایی، 
مواضع نیروهای مقاومت در منطقه بودیم. موضوع

پاسخ درخور؟! 

محمدجواد درباغی
نویسنده

قابل توجه درباره ی این سیاست این بود که دیگر 
بسیاری  بلکه   نبودند  آشکار  و  گسترده  حمالت 
طرف  از  تکذیبی  و  تایید  بدون  حمالت  این  از 
به  و حجم حمالت  انجام می شد  ها  صهیونیست 
تمام  را شروع جنگ  بتوان آن  نبود که  گونه ای 
عیار دانست بلکه صرفا حمالتی محدود بودند  برای 
آسیب رساندن جزئی و یا به هم ریختگیانسجام و 

روحیه ی نیروهای مقاومت.
از سوی دیگر خرابکاری ها در تاسیسات، حمالت 
ایران  علیه  نیز  این دست  از  اقداماتی  و  سایبری 
شدت یافت. همه ی اینها موءید این موضوع بودند 
که صهیونیستها از قدرت گیری ایران ترسیده اند 
عیار  تمام  جنگ  یک  شروع  برای  هم  دلیلی  اما 
حمالت  پس  بینند.  نمی  جهانی  حمایت  بدون 
می  همه  اما  می شدند  انجام  صدا  و  سر  بدون 
دانستند سرمنشا این اتفاقات کجاست. حال پاسخ 

نظر  از  است؟  کدام  فعلی  وضع  برای  مطلوب 
آشکار  حمله  نه  و  استراتژیک  صبر  نه  نویسنده 
نظامی. بنده بر این باورم پاسخ به اسرائیل باید از 
جنس حمله چندماه پیش حوثی ها به تاسیسات 

آرامکو باشد. 
بگونه  صدا  و  سر  بی  اما  پیچیده  کوبنده،  دقیق، 
ای که با گذشت چندین ماه هنوز هیچ کس نمی 
علیه  حمالت  اصلی  منشا  و  روش  درباره  تواند 
باشد. مطمئنا  داشته  نظری دقیق  اظهار  آرامکو  
ها  صهیونیست  نیش  مدتی  برای  پاسخی  چنین 
را خواهد کشید که البته این موضوع نیازمند یک 
باید  تنها  و  است  پیچیده  نظامی  اطالعاتی  کار 
صبر کرد تا ببینیم آیا پاسخی در خور نسبت به 
این جنایت داده می شود؟ یا شرایط اقتصادی و 
سیاسی کشور بگونه ای است که برای انتقام باید 
سالها انتظار کشید و منتظر فرصت مناسب بود؟
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دود می آید از لب #بهمن،
داد می ریزد از شب #آبان
اینکه در شهر باز می رقصد

رنگ #خون است و بوی #بنزین است 
) محمد علی عرب نژاد عاکف(

مقدمه؛
حق بر آزادی تجمع از زمره حقوق و آزادی های 
در  مردم  عامه  مشارکت  از  مصداقی  و  گروهی 
تعیین سرنوشت خود است. خداوند متعال در آیه 
11 از سوره مبارکه رعد می فرمایند: »إَِنّ اهلَلَهّ اَل 
ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم : خدا حال  ُر َما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ یَُغِیّ
تا زمانی که  را دگرگون نخواهد کرد  هیچ قومی 

خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.« 
تجمعات  گیری  شکل  با  اخیر  های  سال  در 
اعتراضی مثل آبان 98، ضرورت مطالعه و تبیین 
فلذا  شود  می  احساس  پیش  از  بیش  حق،  این 
این پرسش  به  پاسخ  به دنبال  این جستار  ما در 
شکل   98 آبان  اعتراضات  »چرا  هستیم:  اساسی 

گرفت؟«
عمومی،  آمدن  گردهم  از  عبارت  تجمع  »آزادی 
موقتی، ارادی و هدفمند عده ای به منظور دفاع 
از امر یا منفعتی یا مقابله با امر یا مضاری است 
که در گستره ای عام تجمعات اعتراضی و... را نیز 
در بر می گیرد.«)قاسمی/گرجی/احمدی، 1۳96، 

ص۲( 
از مصادیق تجمعات اعتراضی، اعتراضات آبان 98 
سهمیه  دنبال  به  اعتراضات  این  است.  ایران  در 
بندی جدید بنزین و افزایش ۲00 درصدی قیمت 
بنزین در ۲۴ آبان 98 آغاز شد. این اعتراضات که 
ابتدا به شکل مسالمت آمیز مثل خاموش کردن 
اتومبیل ها و توقف در بزرگراه ها و خیابان ها و 
تجمعات صلح آمیز بود، با سرکوب شدن به یک 
اعتراض خشن و خونین مبدل گشت و خسارت 
های جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت. آمار و 
ارقام و جزئیات این اعتراض در سایت های خبری 
از دیدگاه  این جستار  در  تنها  ما  و  است  موجود 

حقوقی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گزاره اول:
با مفهوم »ستم« بیشتر آشنا  ابتدا الزم است  در 

شویم؛
از نظر لغوی، »ستم معادل ظلم و به معنای جور، 
معین،  است«)فرهنگ  بیدادگری  و  ایذاء  تعدی، 
»وضع  مشهور،  اصطالح  در  و  ص18۲۴و۲۲۵۲( 
شیء در غیرموضع«)قرشی، ج۴، ص۲70( است. 
یکی از نمودهای ستم، عدم تناسب در امور است. 
تناسب در امور جامعه اقتضا می کند که جامعه 
از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... 
متعادل باشد. جامعه ای که درگیر فقر اقتصادی 
باشد، از مسیر عدالت و انصاف دور می شود. نمود 
دیگر ستم، تبعیض و نابرابری و یا تجاوز و تعدی 
و  حداکثری  رفاه  در  اقلیت  که  ای  جامعه  است. 

اکثریت در فقر به سر می برند را نمی توان

در  دموکراسی  خواند.  دموکراتیک  ای  جامعه   
جامعه به دنبال برابری افراد است لذا »زمانی می 
توانیم  از برابری انسان سخن به میان آوریم که 
ها  انسان  از  گروهی  یا  یک  نباید  یعنی  نتوانیم، 
دیگر  اهداف  به  برای رسیدن  ابزاری  یا  را وسیله 

انسان ها قرار داد.«)راسخ، 1۳8۴، ص۲7( 
تالی فاسد جامعه ی فاقد این معیار، شکل گیری 
اعتراضات خشونت آمیز است در حالی که بند1۲ 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل۳  از 
و  صحیح   اقتصادی   ریزی   »پی   دارد:  می  بیان 
عادالنه  بر طبق  ضوابط اسالمی  جهت  ایجاد رفاه  
محرومیت   نوع   هر  ساختن   برطرف   و  فقر  رفع  و 
در زمینه  های  تغذیه  و مسکن  و کار و بهداشت  و 
تعمیم  بیمه .«با وجود تصریح مقنن اساسی بر رفع 
ایجاد رفاه، در عمل، وجود فقر و معیشت  فقر و 
از  هایی  واکنشی  چنین  ایجاد  موجب  نابسامان 

سوی مردم می شود.
گزاره دوم:

اصل ۵6 قانون اساسی بیان می دارد: »حاکمیت  
او  از آن  خداست  و هم   انسان   و  بر جهان   مطلق  
حاکم   خویش   اجتماعی   سرنوشت   بر  را  انسان  
الهی   این  حق   تواند  ساخته  است . هیچکس  نمی  
را از انسان  سلب  کند یا در خدمت  منافع فرد یا 
این  حق  خداداد  قرار دهد و ملت   گروهی  خاص  
را از طرقی  که  در اصول  بعد می  آید اعمال  می  

کند.«
یکی  خود  اجتماعی  سرنوشت  بر  انسان  تسلط 
دیگر از مولفه های نظام های دموکراتیک است. 
این تسلط و مشارکت در نظام های دموکراتیک 
به سه شکل مستقیم و نیمه مستقیم و غیرمسقیم 
بطور  شهروندان  همه  »اگر  شود؛  می  اعمال 
مستقیم حاکمیت را اعمال کنند یا دست کم در 
انجام وظایف اصلی آن مستقیما مباشرت داشته 
باشند به آن دموکراسی مستقیم گویند.«)قاضی، 
یا  غیرمستقیم  دموکراسی  ص1۲۵(   ،1۳98
نماینده ساالر:»در این گونه رژیم ها بجای اینکه 
از  کنند،  اعمال  را  ها  حاکمیت  مستقیما  مردم 

طریق نمایندگان خود به اعمال آن می پردازند.

نتیجه گیری:
را  همگانی  نظارت  اصل  دموکراتیک،  نظام  یک 
نظارت  از  »منظور  کند.  می  اعمال  و  پذیرفته 
همگانی این است که همه مردم بنا به اصل برابری 
ارزشی و حق حاکمیت برابر اعمال قدرت، از طرق 
جهت  برابر  فرصت  یا  توانایی  و  امکان  مختلف 
تصمیمات  و  اقدامات  ارزیابی  و  کنترل  نظارت، 
نیز  حاکمان  باشند،  داشته  را  خود  نمایندگان 
مردم  برابر  در  پاسخگویی  به  مکلف  همواره خود 
به  توجه  با  ص۴19(   ،1۳89 باشند.«)خسروی، 
متعددی  و  متفاوت  بیان شد، دالیل  که  مطالبی 
بود،  دخیل   98 آبان  اعتراضات  گیری  شکل  در 
ملت  اکثر  معیشتی  نابسامان  شرایط  جمله؛  از 
بنزین،  نرخ  افزایش  قانونی  وجاهت  عدم  ایران، 
نحوه برخورد نامناسب دولت با معترضان و... که 
می توانست به شکل دیگری رقم بخورد و از وارد 

شدن خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

منابع:
الف( کتاب ها و مقاالت:

-قرآن کریم
-رساله حقوق امام سجاد)ع(

بر  ناظر  حقوقی  1.انصاری/باقر/1۳9۳/موازین 
انتقاد از دولت و مقامات دولتی/فصلنامه پژوهش 

حقوق عمومی/شماره۴۳
اصول  و  ۲.خسروی/حسن/1۳89/دموکراسی 
حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه/مجله تحقیقات 

حقوقی/ویژه نامه شماره۲
بین  حقوق  و  حق  ۳.راسخ/محمد/1۳8۴/تئوری 

الملل/مجله تحقیقات حقوقی/شماره۴1
کبیر/ معین/امیر  ۴.معین/محمد/1۳60/فرهنگ 

چاپ چهارم
ازندریانی،احمدی/آرین،علی  ۵.قاسمی،گرجی 
و  گری  اکبر،سیرمحمدصادق/1۳97/صیانت 
مشارکت افزایی:واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر 
آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت/فصلنامه 

پژوهش حقوق عمومی/شماره61
حقوق  های  6.قاضی/سیدابوالفضل/1۳98/بایسته 

اساسی/نشر میزان/چاپ۵9
قرآن/ اکبر/1۳۵۲/قاموس  7.قرشی/سیدعلی 

دارالکتب االسالمیه
اساسی  8.هاشمی/سیدمحمد/1۳8۲/حقوق 
جمهوری اسالمی ایران/جلد اول/مشر میزان/چاپ 

چهارم
ب( قوانین:

ایران مصوب  اساسی جمهوری اسالمی  قانون   .1
1۳۵8 و اصالح 1۳68

نیمه  دموکراسی  و  ص1۲۵(   ،1۳98 «)قاضی، 
مستقیم که 

ترکیبی از دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم است. 
جمهوری اسالمی ایران به استناد اصل ۵8 قانون 
یا نماینده ساالر  اساسی، دموکراسی غیرمستقیم 
را پذیرفته است، این اصل بیان می دارد: »اعمال  
قوه  مقننه  از طریق  مجلس  شورای  اسالمی  است  
که  از نمایندگان  منتخب  مردم  تشکیل  می  شود و 
مصوبات  آن  پس  از طی  مراحلی  که  در اصول  بعد 
ابالغ   قضائیه   و  قوه  مجریه   به   اجرا  برای   آید  می  

می  گردد.«
البته در اصل ۵9 قانون اساسی نوعی از دموکراسی 
اجرا  به حال  تا  که  بیان شده  هم  مستقیم  نیمه 
مهم   بسیار  مسائل   »در   :۵9 اصل  است،  نشده 
ممکن   فرهنگی   و  اجتماعی   سیاسی ،  اقتصادی ، 
است  اعمال  قوه  مقننه  از راه  همه  پرسی  و مراجعه  
خواست   در  گیرد.  صورت   مردم   آراء  به   مستقیم  
سوم   دو  تصویب   به   باید  عمومی   آراء  به   مراجعه  

مجموع  نمایندگان  مجلس  برسد.«
طبق مباحث بیان شده، اعمال قوه مقننه تنها از 
هم  و  است  پذیرفتنی  نمایندگان  مجلس  طریق 
سمت  اساسی،  قانون   8۵ اصل  استناد  به  چنین 
واگذاری  قابل  و  است  به شخص  قائم  نمایندگی 
در  قیمت  افزایش  اعمال  تصویب  فلذا  نیست 
اقتصادی سران سه قوه، مشروعیت  شورای عالی 
ندارد و اعتراضات مردمی آبان 98 نیز از این منظر 

نیز توجیه می شود.
گزاره سوم:

به  عام(  معنای  در  از عملکرد دولت)دولت  انتقاد 
و  عیوب  دادن  نشان  و  اعتراضی  تجمعات  شکل 
دلیل  به  اما  است  تلخ  ذاتا  موجود  های  کاستی 
اینکه به اصالح امور عمومی کشور کمک می کند، 

امری ضروری و الزم است.
است  هایی  بیان  از  حمایت  انتقاد،  از  »حمایت 
اکاذیب،  نشر  نه  افترا،  نه  هستند،  توهین  نه  که 
نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی.«)انصاری، 
1۳9۳، ص1(به استناد اصل هشتم قانون اساسی: 
»در جمهوری  اسالمی  ایران  دعوت  به  خیر، امر به  
است  همگانی   ای   منکر وظیفه   از  نهی   و  معروف  
و متقابل  بر عهده  مردم  نسبت  به  یکدیگر، دولت  
شرایط  دولت .  به   نسبت   مردم   و  مردم   به   نسبت  
کند.  می   معین   قانون   را  آن   کیفیت   و  حدود  و 
بعض   اولیاء  بعضهم   المؤمنات   و  »والمؤمنون  
انتقاد  المنکر«.«  عن   ینهون   و  بالمعروف   یأمرون  
که نوعی امر به معروف و نهی از منکر است، طبق 
این اصل وظیفه ای همگانی دانسته شده، که الزم 
است مردم انتقادات خود را بیان کنند و هم چنین 
دولت دربرابر مردم نرم خو و شنوا باشد کما اینکه 
»اما  است:  آمده  سجاد)ع(  امام  حقوق  رساله  در 
حق نصیحت کننده این است که در برابر او نرم 

خو، متواضع و شنوا باشی.«

اعتراضات آبان 98 مصداقی از آزادی های گروهی

مارال آذری فرد
نویسنده
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در  آن  جسمی  بعد  کنید.  می  مشاهده  جهان 
باید  ما  و  باشد  می  دکترین  و  پزشکان  تخصص 
حتی االمکان موارد بهداشتی و سالمت را رعایت 
باشیم.اما  امان  در  بیماری  این  گزند  از  تا  کنیم 
درمورد بعد روحی و روابط اجتماعی این ویروس 
کند،حتی  خود  درگیر  را  همه  دارد  امکان  که 
آنهای که به این بیماری ابتال نیافته اند.زیرا کرونا 
مورد  را  بشریت  میان  صمیمانه  روابط  حس  آن 
هدف قرار داده است،یعنی انسان باید به همنوع 
خودش هم احساس ترس داشته باشد،ویروسی که 
مثل اسلحه فعالیت می کند اما اسلحه که مخفی 
است و امکان دارد هر انسانی داشته باشد.احساس 
روابط  است.دیگر  رفته  نشانه  را  ها  انسان  امنیت 
قوت خودش  به  قبل  ها همانند  انسان  اجتماعی 
پابرجا نیست)حتی اگر دوره ای باشد(.جالب است 
از  اینترنتی و مجازی که  این میان فضا های  در 
قبل وجود داشتند،به کمک آمدن تا شرایط فعلی 
را بهتر کنند و فضاهای ایجاد شده که انسان ها 
این  مدیریت کنند.البته  را  باشند  دور می  از هم 
فضاهای مجازی در حد خودشان مفید هستند.در 
به  را  این عرصه سود هنگفتی  نتیجه سهامداران 

دست می آورند.
نمی  اتمام  به  اینگونه  صرفا  کرونا  ویروس  این 
رسد،زیرا آن اشخاصی که دنبال قدرت و زور و 

این  و  باشد  کشور  آن  به  دنیا  سراسر 
در  حکومت  آن  بودن   پیروز  یعنی 
این رقابت می باشد.البته در این میان 
رسانه های پول پرست با مقایسه های 
کمک   واقعا  طرفه  یک  و  نابخرددانه 
بسازی و تاثیرگذاری به این کشورها و 
حکومت ها می کنند تا بهتر خودشان 

را در جهان عرضه کنند.
آری تمام این شرایط  و جنگ ها فقط 
ما انسان ها را روبروی هم قرار می دهد 
بی آنکه ما بخواهیم باهم دشمن باشیم.

می  درمان  چگونه  کرونا  بیماری  اینکه 
می  متخصصان  در حیطه  یابد؟جوابش 
باشد.اما من معتقدم که این بیماری راه 
افرادی  آن  آنکه  شرط  به  دارد  درمان 
پولی  و  مالی  منافع صرفا  دنبال  به  که 
خود  خودخواهی  از  دست  هستند 
انسان زندگی داشته  بردارند و بگذارند 
این  هدف  اینکه  سخن  این  باشد.دلیل 
دست از سیاست های خودکامه تکراری 
است و هدف اول و آخرشان فقط لطمه 
فقط  باشد،پس  می  بشریت  به  زدن 

شکل بازی را تغییر دادند.

شرایط  این  زودتر  چه  هر  امیدوارم  پایان  در 
ترین  مهم  بیماری  این  زیرا  شود.  حل  نامناسب 
رکن های زیست بشری را مورد حمله قرار داده 
است. ازجمله:بشریت،انسانیت،کرامت،احترام،صلح

،دوستی،عشق،روابط و....باید به افرادی که همیشه 
سعی کردند اینگونه شرایطی مثل)جنگ و بیماری 
جهانی(را به وجود آورند و منافع خودشان را کسب 
کنند گفت:دیگر کافی است،دیگر این موجود الهی 
ندهید.بگذارید  قرار  استفاده  مورد  ابزار  مثل  را 
بشریت زندگی داشته باشد،بگذارید بشر آرامش و 
امنیت را با تمام وجودش احساس کند.هر چقدر 
می توانستید این جهان را تخریب کنید تخریب 
کردید.برای یک بار هم،انسان باشید و آن را درک 
می  زمانی  چه  بگذارید.تا  احترام  آن  به  و  کنید 
با پول خون میلیون ها انسان و بشریت  خواهید 
کنید؟تا چه  تامین  قدرت  و  ثروت  برای خودتان 
زمانی می خواهید خودتان را مخفی کنید؟تا چه 
زمانی می خواهید کشورها و انسان ها را به جان 
مسائل  تحمل  دیگر  انسان  بیاندازید؟واقعا  هم 
خون  و  جنگ  و  ناراحتی  و  غم  و  کننده  ناامید 
با بشر را کنار بگذارید،زیرا  را ندارد.پس دشمنی 
دنیا و بشر به صلح واقعی نیاز دارد.در ضمنا شما 
هم می توانید انسان باشید به شرط آنکه خودتان 

بخواهید.

پازل بشریت در کرونا
کرونا؛ بشریت را نشانه گرفته است

غفار غفاری مهرجردی
نویسنده

موضوع کرونا از بعد ماهیت بیماری جدی است و 
این در تخصص پزشکان می باشد.ولی از بعد های 
دیگری هم می شود به این موضوع توجه داشت.

به همین جهت من دانشجویی حقوق سعی برآن 
دارم که این ویروس یا بیماری را از ابعاد حقوقی 
و زیست بشری،بین المللی،سیاسی مورد توجه و 
نگارش قرار دهم و مطالبی را به صورت مختصر 

برای شما بیان بکنم.
بشریت  از  شما  روبروی  مقاله  گرامی  دوستان 
تاریخ  طول  در  که  موجودی  گوید،از  می  سخن 
مورد ظلم های مختلف قرار گرفته است و اکنون 
به زعم بنده به دوره ای از تاریخ رسیده است که 
می شود. متحمل  را  و جور  ظلم  باالترین سطح 

ویروس  همین  ظلم  این  شفاف  و  عینی  نمونه 
بشر  موضوع  باشد.اهمیت  می  کرونا  گیر  جهان 
نسبت به این بیماری در این مقاله به حضور خود 
انسان از اول جهان تا زمان فعلی بازمی گردد.زیرا 
این جهانی که متشکل از عناصر و توابع مختلف 
می باشد مانند:کشورها،سازمان ها، شرکت ها و 

عنصر  یک  به  نیاز  گیری  شکل  برای  همه  غیره 
مشترک دارند و آن انسان و جمعیت می باشد،حال 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این جوامع ذکر 
شده توسط انسان و بشریت به وجود آمده است 
و همه به بشریت مدیون هستیم.ناگفته نماند که 
تالش های نسبتا مفید و ارزشمندی برای بشریت 
وجود  مختلفی  های  است.نمونه  گرفته  انجام 
دارد که بشریت توانسته است،تا کنون در بیشتر 
اهمیت  و  کند  دفاع  خودش  حقوق  از  ها  عرصه 
خودش را به جهان ثابت کند.مانند زنان،کودکان

،کارگران،سیاهپوستان،اقلیت های مختلف و... که 
موجود  مختلف  های  رشته  و  ابعاد  نمایانگر  اینها 
الهی)بشر(است که انتهایی ندارد.با این وجود هنوز 
هم بشر به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته 
است.بنابراین باید به افرادی که اهمیتی به بشریت 
نمی دهند فهماند که انسان احترام و کرامت دارد 
و نباید به آن همانند ابزار نگاه کرد و حتی باید 
مسیر رشد بشریت را در سراسر جهان فراهم کرد 

و مانعی در این مسیر ایجاد نکرد.
مورد  را  بشریت  زیست  که  جدیدی  موضوع  اما 
به  است  بیماری  و  است؛ویروس  داده  قرار  حمله 
نام کرونا یا کوید 19.این ویروس زیست بشریت 
را از بعد جسمی و روحی به صورت جدی مورد 
خدشه قرار داده است که تاثیرات آن را در همه 

کردند  سعی  تاریخی  دوره  هر  در  هستند  ثروت 
با هر وسیله ای و به هر نحوی به  بشریت لطمه 
ای بزنند.حال یک زمان با سالح نظامی و تانک و 
بمب و موشک و...و اکنون بیماری و ویروس و.... 
که در هر زمانی انسان ها را به صورت خواسته یا 
ناخواسته  روبروی هم قرار داده و بعد سالحی را 
انسانیت طراحی  کردند  برای کشتن  از قبل  که 
را روبروی هم نشانه بروند و در یک چشم به هم 
زدنی تمام وجود بشریت را متالشی کنند و بعد 
کینه و نفرت را در وجود انسان ها به وجود آورند.

اما در این میان آنها به سود های دست می یابند 
این  بازنده  و  نداریم  اطالعی  و شما هیچ  که من 
باشد. می  بشریت  و  ها  انسان  ما  فقط  ها  جنگ 

جنگ  و  طلب  قدرت  افراد  رویکرد  بار  این  حال 
طلب تغییر کرده است و آدمی را این بار توسط 
ابزارهای جدیدی مورد امتحان قرار می دهند.مثل 
کرونا که امروزه جهان را درگیر خود کرده است 
است. و خطرناک  موضوع جدی  این  هم  واقعا  و 

نتیجه وجود این ویروس برای افراد خودکامه می 
فروش  کند.مثل  ایجاد  را  زیادی  های  تواند سود 
اقالم بهداشتی که در نهان این داد و ستد زندگی 
ما انسان ها به فروش می رسد.خیلی ساده است 
داشته  بهتری  یا  بیشتر  بهداشتی  اقالم  اگر  من 

باشم احتمال زنده بودنم بیشتر است پس آن 

کسی که این شرایط بهداشتی و سالمت جسمی 
این  دیگر  است.بازنده  رقابت  این  بازنده  ندارد  را 
بیماری با توجه به روندی که تاکنون پیش گرفته 
قرار  هدف  مورد  را  افرادی  زندگی  بیشتر  است 
جوامع  برای  آنها  نبود  و  بود  دیگر  که  دهد  می 
و کشورها هیچ اهمیتی ندارد همانند انسان های  
که سالخورده و ضعیف هستند.درصورتی که هیچ 
تفاوتی میان انسان ها وجود ندارد و همه از یک 
ذات مشترک برخوردار هستیم و آن بشر بودن ما 

می باشد. 
و  الملل  بین  حقوق  ابعاد  بر  بیماری  این  حتی 
است،زیرا  گذاشته  تاثیر  هم  المللی  بین  روابط 
با دیگر  کلیه کشورها اندک اندک روابط شان را 
می  کرد.زیرا  خواهند  و  کردند  محدود  ها  کشور 
کنترل  بهتر  را  بیماری  و  درمان  شرایط  خواهند 
انزوایی  و  به سردی  رو  روابط کشورها  کنند.پس 
پنهانی  نکته  وضعیت  همین  رود.در  می  پیش 
خواسته  هم  کشورها  حتی  دارد،اینکه  وجود  که 
شوند  می  هم  با  رقابت  بازی  وارد  ناخواسته  یا 
چون هر دولتی سعی می کند که وضعیت کنترل 
بیماری را نسبت به دیگر کشورهای دنیا بهتر جلو 
دهد.چون بعد از این عملیات سود های مختلفی 
را به این کشور سرازیر می کند که نمونه کوچک 
این سودها می تواند مهاجرت کردن انسان ها از 
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واژه خشونت  کلی  طور  به  و  زنان  علیه  خشونت 
درجهان امروز بسیار مورد توجه متفکران و فعاالن 
حقوق مدنی و حقوق زنان قرار گرفته است ،از این 
رهگذر ،باتوجه به گذر از روز ۲۵ نوامبر معادل ۴ 
عمومی  توسط مجمع  ،که  تقویم شمسی  در  اذر 
زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  روز  ملل  سازمان 
برای  همگانی  عزم  آور  یاد  و  است  شده  نامیده 
مبارزه با خشونت علیه زنان میباشد برآن شدیم تا 
مطلبی درجهت آگاهی خوانندگان ،به ویژه زنان 
را  آن  انواع  و  مونث  جنس  علیه  خشونت  درباره 
،در این شماره ،بازگو کنیم. امید است مورد توجه 

خوانندگان قرار گیرد .
و  ،اقتصادی  اجتماعی  های  جنبه  همه  خشونت 
فرهنگی زندگی میلیون ها زن در سراسر جهان 
را تحت تاثیر خود قرار داده است و این خشونت 
به شکل های مختلفی بروز میابد که در بسیاری 
از موارد به دلیل اینکه بزه دیده آن جنس مونث 
میباشد بسیارکمتر از موارد مشابه در مردان مورد 

توجه واقع شده است .
دامنه این خشونت بسیار گسترده است و از سوء 
استفاده در درون خانواده تا تجاوز به عنف و سوء 

استفاده توسط دولت ها گسترش میابد .
از کشور ها و جوامع  بهتر در بسیاری  به عبارت 
نادرست  های  سنت  قربانی  زنان  انسانی  ،حقوق 
ناروا که نشانه نقض حقوق بشراست میشود و  و 
این امر مانع دستیابی آنان به برابری و صلح بین 

المللی است .
ق.ا   ۲1 و   ۲0 اصول  مفاد  نیز  ایران  قوانین  در 
و  زن  حقوق  تساوی  یکسو  از  اسالمی  جمهوری 
مرد را بیان میکند و از سوی دیگر وظیفه دولت 
را در تضمین حقوق زنان بعنوان قشر تاثیر گذار 
از  بسیاری  در  البته  ،که  میشود  آور  یاد  جامعه 
موارد این اصول حیاتی زیر پا گذاشته شده است 
،به عالوه در قانون مجازات اسالمی نیز به عنوان 
در  جرایم  از  یکی  تعزیرات   619 ماده  در  نمونه 
بردارنده خشونت علیه زنان که مزاحمت میباشد 

نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
های  معیار  لحاظ  به  ایران  قوانین  وجود  بااین 
جهانی یکی از زن ستیز ترین قوانین به شمار می 
آید که این خود بررسی های زیادی در باب اصالح 
حقوقدانان  توسط  ایراد  این  به  پاسخ  و  قوانین 
اسالمی و ایرانی را میطلبد که میتوان درباره یکی 
ازمصادیق این ایرادات به مجاز بودن تادیب زوجه 
توسط همسر اشاره کرد که با توجه به پیشرفت 
جوامع و عدم تطابق این امر با معیار های جهانی 

شایسته است متوقف شود .! 
خشونت به لحاظ لغوی به معنای خشکی ،تندی و 
سختی است و در اصطالح ،استفاده از زور فیزیکی 
است  وضعیتی  ،در  دیگران  دادن  قرار  منظور  به 
که خالف خواسته آنان میباشد و در تمام جهان 
بعنوان ابزاری برای کنترل و تحمیل خواسته خود 
به افراددیگر استفاده میشود که میتواند آگاهانه یا 

ناآگاهانه باشد.
اما خشونت یا سوء استفاده بر مبنای جنسیت که 
موضوع بحث حاضر است به معنای اعمال هرگونه 
خشونت علیه زنان که منجر به وارد آمدن صدمه 
جسمی یا روانی به آنان شود یا محدود کننده و از 
بین برنده آزادی آنان باشد چه در زندگی شخصی 

و چه در زندگی اجتماعی ،است .
یک باوراشتباه درباره خشونت علیه زنان این است 
که همواره به عنوان موضوعی خصوصی تلقی شده 
است در حالیکه اینگونه مسائِل به ظاهر شخصی 
غمناک  های  تراژدی  به  تبدیل  قابلیت  ،میتوانند 

اجتماعی را داشته باشند .
دسته  سه  به  زنان  علیه  خشونت  کلی  طور  به 

تقسیم میشود :
1-خشونت های جنسی،جسمی و روانی در محیط 

خانواده که مصادیق متعددی دارد از جمله :
1(سقط کودکان دختر در دوران جنینی بخاطر

ورود بانوان ممنوع 2
خشونت علیه جنسیت مونث

فاطمه مسعودی
هیئت تحریریه

عالقه  و  دختران  بر  پسران  برتری  نادرست  باور 
والدین به فرزند پسر در بسیاری از کشور ها ،به 
گونه ای که بررسی ها در این کشور ها نشان داده 
برابر سقط پسران است  میزان سقط دختران ده 
. ترجیح فرزند پسر سنتی است که ریشه آن در 
و  مذاهب  بین  که  است  جنسیتی  های  نابرابری 

طبقات مختلف نیز یافت میشود .
های  آسیب  باعث  دختران  بر  پسران  ارجحیت   
روحی دختران و تصمیم گیری های نادرست آنان 

در دوران نوجوانی است .
جدی  های  آسیب  وجود  با  دختران  ۲(ختنه 
به  دختران  برای  که  عضوی  نقص  یا  جسمی 
دنبال دارد به دلیل باور های نادرست سنتی که 
در بعضی از جوامع  حتی در دنیای امروز وقرن 
توجه  قابل  نکته   ، دارد  وجود  است  شایع  حاضر 
اینکه هنوز هم ساالنه به طور متوسط ۲ میلیون 
های  کشور  در  بیشتر  که  میشوند  ختنه  دختر 
بسیاری  در   . میکنند  زندگی  آفرقایی  و  آسیایی 
و  است  اجباری  ها عمل ختنه دختران  از کشور 
افراد به واسطه عدم انجام آن مورد محاکمه قرار 
میگیرند که بررسی ها در این کشور ها نشان داده 
بسیاری از زنان به همین علت به کشور های دیگر 
زمره  در  میتوان  را  امر  این  اند که  پناهنده شده 
موارد اجتماعی خشونت علیه زنان نیز به حساب 
این  که  هایی  کشور  از  بسیاری  در  حتی   . آورد 
امر به لحاظ قانونی ممنوع است ،ضمانت اجرای 
مناسبی برای انجام آن در نظر گرفته نشده است .

۳(کتک خوردن و خشونت علیه دختران و زنان 
در محیط خانواده توسط همسر یا والدین ،به دلیل 
ضعیف واقع شدن آنها به لحاظ جسمی که بیشتر 
های  خانواده  و  درآمدی  پایین  های  دهک  در 
درگیر در دام اعتیاد مشاهده شده است . اعمال 
کشور  در  خانواده  داخل  در  زنان  علیه  خشونت 
بیش  و  کم  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  های 
به صورت یکسان مشاهده شده است به طوری که 
گزارش ها در کشور ایاالت متحده بعنوان جامعه 
ای توسعه یافته نیز ،حاکی از آن است که در هر 
18 دقیقه یک زن مورد ضرب و شتم افراد خانواده 
قرار میگیرد . جالب است بدانید که خشونت های 
از اصلی ترین عوامل آزردگی زنان در  خانوادگی 

دوران بارداری میباشند .
همین  نیز  محارم  خشونت  یا  خانگی  خشونت 
مطلب را بیان میکند که زنان بیشتر مورد ضرب 
آنان  با  که  توسط کسانی  قربانی شدن  و  و شتم 

محرم یا آشنا هستند قرار میگیرند .
در  دختر  کودکان  از  جنسی  استفاده  ۴(سوء 

خانواده 
در  که  دختر  خانواده  توسط  جهیزیه  ۵(تهیه 
تهیه  در  فقر  دلیل  به  افراد  ها  کشور  از  بسیاری 

جهیزیه فرزندان دختر خود را سقط میکنند

6(واداشتن دختران جوان به ازدواج زود هنگام و 
کودک همسری درحالیکه این افراد هنوز از رشد 
نیستند  برخوردار  و عاطفی کافی  ،روانی  جسمی 
از  باشد که  توام  نارضایتی دختر  با  اگر  بخصوص 
به صورت صریح است و  بشر  موارد نقض حقوق 
تقدیم  و  خانواده  دو  بین  اختالف  اثر  در  گاهی 
دختر به عنوان پیشکش برای پایان دعوا در اقوام 

و قبایل سنتی هنوز هم رواج دارد .
7برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن ،تماس 
و  ضرب  و  ،ارعاب  خانواده  در  تحمیلی  جنسی 
.تجاوز  زناشویی  روابط  محدوده  در  جنسی  شتم 
زنان  علیه  پذیرش  غیرقابل  خشونتی  همسر  به 
بی  مورد  و  انکار شده  اوقات  بیشتر  در  که  است 
توجهی جوامع قرار گرفته است و هنوز در بسیاری 
از جوامع این امر قانونی است و یا حتی در صورت 
غیر قانونی بودن اغلب توسط زنان پنهان شده یا 
در عرف به عنوان حق همسر پذیرفته شده است 

و زنان را مقصر این امر به شمار میاورند .
مردان  توسط  زن  به  نسبت  مالکیت  8(احساس 
زمینه  در  زنان  محدودیت  که  همسر  و  خانواده 

اجتماعی را به دنبال دارد.
و هرگونه خشونت دیگری که به نوعی با استثمار 
زنان و صدمه آنها در محیط خانواده همراه میباشد 

.
در  روانی  و  ،جسمی  جنسی  های  ۲-خشونت 

محیط جامعه :
1(تجاوز ،سوء استفاده و تهدید جنسی در محل 
با  مدیران  و  کارفرمایان  که  صورت  این  به  کار 
استفاده از موقعیت شغلی خود و باوعده ترفیع یا 
افزایش حقوق یا تهدید به از دست دادن موقعیت 
شغلی زنان همکار و یا زیرمجموعه خود را وادار 
به برقراری ارتباط ناخواسته میکنند یا دست کم 
این کار زنان  اذیت قرار میدهند که  آزار و  مورد 
لحاظ  به  میشود  وباعث  میدهد  جلوه  حقیر  را 
پیشرفت کاری و قابلیت هایشان حتی در صورت 
برابری علمی و عملی و یا حتی برتری نسبت به 
انگ غیر  و  قراربگیرند  پایینتر  مردان در سطحی 

حرفه ای بودن بخورند .
به  آنها  کردن  وادار  و  زنان  از  ابزاری  ۲(استفاده 
خود فروشی در شرایط ناگوار اقتصادی و وضعیت 
نابسامان اجتماعی .از آنجایی که ود فروشی امری 
اعاده  توانایی  هیچوقت  زنان  این  قانونیست  غیر 
نمیاورند  دست  به  را  خود  رفته  دست  از  حقوق 
.بسیاری از زنان به امید های واهی از جمله یافتن 
همسر یا شغل مناسب پناهنده میشوند و با باطل 
زندگی  دنیای  به  ناچار  به  ،آنها  نامه  گذر  شدن 
برده وار در مراکز فساد روی می آورند . درشرایط 
خارجی  های  کشور  به  کار  برای  که  ،زنانی  بهتر 
مهاجرت میکنند درحالیکه با ارز آوری برای دولت 
متبوع خود به نفع او کار میکنند و منبع درآمد 
ارزی محسوب میشوند و در کشور بیگانه نیز منبع

موارد  از  بسیاری  در  میشوند  تلقی  ارزان  کاری 
دیده شده مورد سوء استفاده از جانب کارفرمایان 
آنها در  به  توجهی  بی  دلیل  به  و  اند  قرار گرفته 
قوانین کشور بیگانه عمال هیچگونه تظلم خواهی 

درباره آنها صورت نمیگیرد .
جنگی  های  خشونت  اصلی  قربانیان  از  ۳(زنان 
به شمار میروند به طوری که در هنگام درگیری 
میان دو کشور سربازان زنان دیگر نژاد ها را باردار 
امکان  از عدم  از حصول اطمینان  کرده و و پس 
در  امر  این  که  میکنند  رها  را  آنان  جنین  سقط 
قابل مشاهده  به وضوح  زمان جنگ های جهانی 
بود که درواقع نوعی تجاوز اجتماعی نوین است .

۴(پرنو گرافی نوع دیگری از خشونت علیه زنان را 
نشان میدهد که درآن وجود زنان وسیله ای برای 

لذت جویی صرف مردان معرفی میشود .
۵(اسید پاشی به بهانه های مختلف که در سالهای 
و  شده  اعالم  فزونی  به  رو  آن  موارد  تعداد  اخیر 
بیشتر به بهانه حسادت و یا انتقام از زنان بی دفاع 

صورت میگیرد .
6(بد رفتاری با بیوه زن ها که پس از مرگ همسر 
خود هدف بسیاری از سوء استفاده ها چه جنسی 
از موارد  نیز یکی دیگر  و چه مالی قرار میگیرند 
طول  در  که  است  زنان  علیه  اجتماعی  خشونت 
چه  و  روحی  لحاظ  به  چه  را  زنان  دراز  سالیان 

جسمی مورد ازار و اذیت قرار داده است .
۳-خشونت های جسمی ،جنسی و روانی توسط 

دولت ها :
به این صورت که زنان پناهنده مورد حمایت دولت 
میزبان نبوده و در صورت مورد سوء استفاده واقع 
برآن  ،عالوه  بود  نخواهد  آنان  شدن دولت حامی 
در  زندانی  و  پناهنده  زنان  ها  دولت  از  بسیاری 
بازداشتگاه ها را مورد آزار و اذیت غیر قانونی قرار 
داده و از آنان سوء استفاده های جنسی به عمل 

میاورند .

منابع : زنان قربانی خشونت ،علی پورمند برگرفته از مقاله 
منتشر شده توسط دفتر اطالع رسانی عمومی سازمان ملل 

متحد .
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همه ما داخل جامعه ای که زندگی می کنیم یه 
به  هاتون  بعضی  داریم؛  ها  حقوق   و  حق  سری 
خوبی با این حقوق آشنایی دارین پس بهم اجازه 
حق  این  از  بعضی  هم  دوستان  بقیه  برای  بدین 
حق  میزنم:  مثال  واستون  بگم.  رو  مختلف  های 

حیات رو.
حق حیات یعنی چی؟ یعنی آقا شماها که هیچی، 
نیست  مقامی  در  هیچکس  باالسرم  خدای  بجز 
از دید اسالم  )این موضوع رو  که جانم رو بگیره 
گفتم وبطور کلی تراستثنائاتی هم وجود داره مثل 
کشتن بیمار از روی ترحم یا همون اوتانازی که 
که  همونطور  شدن(.  پذیرفته  کشورها  برخی  در 
حق  این  استثنا  از  مثالی  و  حیات  حق  دیدین 
می  حاال  بهتون.  گفتم  ساده  خیلی  رو  گسترده 
خوام از حق های دیگه ای بگم واستون که دقیقا 
مثل همین حق حیات خیلی ساده درک میشن 
ولی اونجا با استثناهای متفاوت و جالبی رو به رو 

هستیم!
و حق  با حق حریم خصوصی  رو  می خوام شما 
اسالم  های  ارزش  با  بهتر  که  کنم  آشنا  مسکن، 
رو  نماها  مسلمان  استثنا  موارد  در  و  بشیم  آشنا 

راحت تر تشخیص بدیم. 
به حق مسکن در اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده 
تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون   ۵80 ی 
اشاره شده هرچند که مصایق و مفاهیم بیشتری 
رو دربر میگیره و فقط  ورود غیرقانونی به منزل 
دیگری نیست. ) در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده 
است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل 
اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارد که 
 ۵80 ماده  است  همچنین  و  کند.  تجویز  قانون 
قانون مجازات اسالمی : هر یک از مستخدمین و 
مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمات 
دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی 
به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل 
داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم 
از  امر یکی  به  نماید  ثابت  اینکه  خواهد شد مگر 
است  داشته  را  حکم  صالحیت  که  خود  روسای 
مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در 
این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد 
شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز 
باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این 
عمل در شب واقع شود مرتکب یا عامل به حداکثر 

مجازات مقرر محکوم خواهد شد.(
با کلمات  حق حریم خصوصی یک اصطالح زیبا 
های  برداشت  بتونیم  که  نیست  روشنفکرانه 
که  است  مشی  یک  بلکه  بکنیم؛  اون  از  شخصی 
حق  این  میکنه.  حمایت  اون  از  قوی  ایدئولوژی 
اصل  در  که  داره  وسیعی  ی  دامنه  چهره  خوش 
ای  رایانه  جرایم  قانون  ذیل  اساسی،  قانون   ۲۵
قانون   ۲۵ اصل  در   ( شده.  بحث  ...درموردش  و 
نامه ها،  نرساندن  و  بازرسی  شده:  بیان  اساسی 
افشای  تلفنی،  مکالمات  کردن  فاش  و  ضبط 
مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره 
تجسس  هرگونه  و  سمع  استراق  آنها،  ونرساندن 

ممنوع است مگر به حکم قانون. (
آزادی  شخصی  هر  یعنی  آزادی  میگن  شنیدین 
داره هر کاری رو که دوست داره انجام بده اما تا 
جایی که به شخص دیگه آسیب نزنه؛ حق حریم 
خصوصی هم نوعی حق فردی انسانه و تا زمانی 
که آسیبی به حقوق جمعی نزنه کسی حق نداره 
اون رو نقض کنه. از منظر اسالم هم، چنین دیدی 
و حقیقت  انسان  گری  انتخاب  که  پذیرفته شده 
روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری به امنیت و 
خلوت گزینی، حق حریم خصوصی رو برای انسان 
ها اثبات میکنه و این حق به عنوان یکی از حقوق 

شهروندی بیان کردن.
حق حریم خصوصی افراد بخصوص درمورد اشاعه 
ی فحشا موضوعی بوده که خیلی بحث درموردش 

شده مثل اشاره ی قرآن، سخنان بزرگان دین،

یادداشت مدیر مسئول : در این یادداشت راجع به دو 
مورد از حقوق بشری که در قوانین جمهوری اسالمی 
ایران نیز محترم شمرده شده است خواهم پرداخت . 
به  مازندرانی  گویش  در  است  ای  واژه  پارتی  الرتی 
معنای گشاد گشاد لذا در معنای کنایی آن و تشابه با 
واژه پارتی در زبان انگلیسی در این نوشتار به عنوان 

تیتر انتخاب شده است.

ساجده غالمزاده
نویسنده

الرتی پارتی
شناخت ساده و عمیق حق ها

قانون  درچارچوب  که  امام  ای  ماده   8 فرمان 
اساسی داده شده و ... .

رفته  بکار  زیاد  مجید  قرآن  در  فحشاء  یا  فاحشه 
مفهوم  نور(.بخوایم  ی  سوره   19 آیه  )مصداقش 
مفردات  در  راغب  بدونیم  رو  فحشا  اشاعه  لغوی 
میگه: هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتیها و قبائح 
اشاعه فحشا می گویند.  را  آن  توسعه  به  و کمک 
فحشا  ی  اشاعه  که  شده  سفارش  اسالم  در  اگر 
نکنین و گناهان را پوشیده نگهدارین بخاطر این 
پیدا  همگانی  و  عمومی  گناه جنبه ی  که  گفتن 
مردم  عامه  نظر  در  گناه  عظمت  همچنین  نکنه، 
و حفظ ظاهر جامعه از آلودگیها که خودش سد 
بزرگی در برابر فساد هست. اشاعه فحشاء و نشر 
گناه این سد رو می شکنه، گناه را کوچک می کنه، 

و آلودگی به گناه رو ساده جلوه میده. 
مورخ  فرمان  این  بگم؛  امام  ماده   8 فرمان  از 
حقوق  های  زمینه  در  شمسی،   1۳61\9\۲۴
در  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  خصوصی، 
فرمان  این  شد.  صادر  قدرت  و  حکومت  مقابل 
یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی هست که به 
عنوان »منشور کرامت انسان« نام گذاری کردن و 
تمام موارد اون به محترم شمردن حقوق افراد و 
رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-

مدنی تأکید داره.
در ابتدای این فرمان بیان شده: در تعقیب تذکر 
به لزوم اسالمی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه 
دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام 
احکام  جای  به  اسالمی  جمهوری  نظام  در  اهلل 
طاغوتی رژیم جبار سابق، الزم است تذکراتی به 
این   7 بند  در  شود.  داده  امور  متصدیان  جمیع 
فرمان )سخنرانی نه! فرمانی که در چارچوب قانون 

اساسی داده شده است.( ایشون فرمودند:
»و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف 
علیه  افساد  و  مراکز جاسوسی  و  تیمی  خانه های 
از روی خطا و اشتباه به  نظام جمهوری اسالمی 
و  شدند  وارد  کسی  کار  محل  یا  شخصی  منزل 
در آنجا با آلت لهو یا آالت قمار و فحشا و سایر 
جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، 
چرا  کنند،  افشا  دیگران  پیش  را  آن  ندارند  حق 
که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است 
و  مسلمان  هتک حرمت  ندارد  هیچ کس حق  و 
تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه 
است  مقرر  اسالم  در  که  نحوی  به  منکر  از  نهی 
ضرب  یا  بازداشت  یا  جلب  حق  و  نمایند  عمل 
و  ندارند،  را  آن  ساکنان  و  خانه  و شتم صاحبان 
تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و 

گاهی تقاص می باشد.«
شباهت حرفای امام و اسالم واضح و قابل درکه، 
که  میزنن  رو  هایی  حرف  هردوشون  یجورایی 
خواسته ی ما مردم و شهروندانه، و ویژگی های 
اکثر مواردی که پیش  یک حرف علمی رو داره. 
میان این حرفا رعایت میشن و مورد توجه هستن؛ 
به  علمی  دید  با  مسئولین  که  جاهایی  بخصوص 
البته  میشن.  عمل  وارد  و  میکنند  نگاه  اتفاقات 
خوب میدونیم که همه برخورد یکسان با اتفاقات 
یکسان ندارن. در بعضی از شهرها، گاهی با نقض 
حریم خصوصی رو به رو هستیم توسط مسلمان 

نماها!
مثال از داستانی بگم که حداقل یا یکبارشنیدین 
یا چه بسا خودتون هم نقشی رو داشتین: یه شب 

صدای آهنگ همسایه گوش فلک را کر کرده بود، 
شخصی با دوستان نیروی انتظامی تماس گرفت و 
عزیزان انتظامی به این مکان رفتن، پارتی مختلط 
رو به اصطالح خودشون جمعش کردن، و تهش 
هم دختر پسرا رو یا شالق زدن یا جریمه کردن یا 

فرستادن آب قنِد خنک بخورن.
دراستان  که  داره  جالبی  مصداق  داستان  این 
و  افتخار  با  قزوین  دادستان  افتاده.  اتفاق  قزوین 
اعتماد به نفس تمام پشت تریبون تعریف میکنن 
که ۳۵ دختر و پسر رو درپارتی یکی از ویالهای 
اطراف قزوین دستگیر کردن و حکم هرکدومشون 
از ۲۴  که 99ضربه شالق تعزیری بوده در کمتر 
دیگه،  مصداق  خوش!  دست  کردن.  اجرا  ساعت 
منطقه فازدو امیرآباد آبادان اتفاق میافته که ۵۴ 
وبا  میکنن  دستگیر  منزل  داخل  رو  پسر  دختر 
میکنن  صادر  رو  آزادیشون  دستور  تعهد  گرفتن 
بجز صاحب خونه که میگه چرا دارین حق حریم 
خصوصی و حق مسکنم رو نقض میکنین و کارش 

میشه توهین و مجبوره بره بازداشت.
نکته ی جالب مصادیق اینکه، واسه تذکر به کم 
کردن صدای آهنگ میرن ولی تعدادی دختر پسر 
رو جمع میکنن و ... . مرسی عزیزان که اسالم رو 

زنده نگهداشتین!
پس فرمان 8 ماده ای امام یا حرفای اسالم چی؟ 
بخونیم  که  نیستن  جمله  چهارتا  شک  بدون 
که  بره  یادمون  بعدش  و  مختلف  آزمونای  واسه 
اونا  ی  همه  کنیم!  عمل  بهشون  تا  خوندیمشون 
خصوصی  حریم  داخل  شخص  که  نمیگن  مگه 
گفتن  بجای  چرا  پس  ؟  گرفته  مهمونی  خودش 
میشه  صادر  حکم  کنید  کم  آهنگتونو  صدای 

بریزید داخل وجمعشون کنید.
همونطور که از قبل فهمیدیم اینکار میشه اشاعه 
با  باهوِش  گرفتن،  پارتی  که  اونایی  نه  فحشا،  ی 
اعتماد به نفِس مسلماِن اسالم شناس، بیا اسالم 
رو درست بشناسیم. وقتی صاحب خونه رو میاریم 
میشه  میکنیم  جامعش  وارد  و  بیرون  خونش  از 
اشاعه ی فحشا، همینقدر ساده و همینقدر عمیق.

فرمان امام داره میگه رفتی تو خونه مردم دیدی 
آالت قمار دارن، مواد مخدر دارن، مشروب دارن، 
حق نداری بری داخل تا اونها رو با صاحب خونه 
جلب کنی، بازداشت کنی، ضرب و شتم کنی، چون 
الهی )نمیخوایم  از حدود  تو یعنی تعدی  اینکاره 

بگیم نعوذ باا... از خدا هم باالتریم دیگه؟!( 
شاید دونستن نتیجه ی کار بجا باشه!

و حق حریم خصوصی  امنیت مسکن  وقتی حق 
افراد جامعه نقض میشن، افراد به سمت مکانهایی 
باشه  نظارت  بدون  و  امن  حاشیه  یک  که  میرن 
میبینه؟  رو  آسیب  بیشترین  کی  اینجا  براشون؛ 
باتوجه به حرفامون کسی بجز خود  اسالم؟ خب 
بنابراین  ندارن  خبر  میهمانی  از  اشخاص  اون 
آسیب اندک تری به اسالم وارد میشه. یکم عمیق 
تر نگاه کنیم حاشیه ی امن جای مناسبی برای 
شرایطی  درچنین  دختران  زمانیکه  بزهکارانه، 
مورد بزه واقع می شوند هیچ ماوایی برای شکایت 
ندارند چون بزه دیدگی ثانویه براشون پیش میاد 
پس  رفتی؟  چرا  میرفتی،  نباید  تو  میگن  همه  و 
دیدگی  بزه  تداخل  در  دیده  بزه  گناهکاری؛  توام 
ثانویه بزهکارهم میشه، بدون هیچ دلخوشی برای 
گرفتن حق خودش. این میشه تصویر جامعه ای 

که با »نقض ارزش های اسالمی« و

»عدم وجود عدالتی ترمیمی« درست میشه.
و  اللهی هستن  نامشروع یک موضوع حق  روابط 
گزارش  برای  که  به سکوت  محکوم  دیده ی  بزه 
دادن اقدام نمیکنه یک مسئله حق الناسی؛ و در 
این تصویر مکان مستعد برای رسوندن یک رابطه 
حق اللهی به یک مسئله حق الناسی فراهم شده.

»صریح و ساده، واسه پسرای بزهکار جامعه 
بزه  برای دخترای  ولی  امن هست  فضای  یه 

دیده جامعه آغوش بازی نیست.«

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
منیره انوری

سردبیر:
فاطمه سادات میر حسینی

هیئت تحریریه:
راضیه سادات احمدی، حسین اشتری، 
منیره انوری، صدر الدین فقیه، فاطمه 

مسعودی
فرد،  آذری  مارال  نویسندگان:  گروه 
بخشیان،  محمد  تفتی،  انوری  شهاب 
زکیه پور محمدی، محمد جواد درباغی، 

غفار غفاری مهرجردی
ویراستار: میالد تسبیح پور

طراح و صفحه آرا:
علیرضا صفری دولت آبادی

آیدی تلگرامی: 
@barg_nokhost-admin

مخاطبان  شما  با  ما  ارتباطی  پل 
گرامی است.

با  همکاری  به  تمایل  صورت  در 
به  توانید  می  نخست،  برگ  نشریه 
منتظر  و  نموده  مراجعه  باال  آیدی 

استقبال گرم ما باشید.
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