پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

آری شفافیت نه

ترسم برادران غی ٌورش قبا کنند

 FATFمتنــی بــود کــه حاشــیه آن سرنوشــت
ســاز تــر خواهــد شــد

هفته نامه اجتماعی ،فرهنگی ،صنفی ،سیاسی ،مذهبی پویش

شماره  | 5یکشنبه |  22مهرماه  | 1397فی  500تومان

نوازش معصومانه ترین آیات خدا
به وقت
ِ
سر مقاله

فاطمه نیک سرشت
چندســال پیــش در خاطــرات بانــو غــاده چمــران،
همســر شــهید مصطفــی چمــران ،خوانــده بــودم کــه ضمــن
دعــوت شــدن بــرای همــکاری در موسســه نگهــداری از
کــودکان یتیــم لبنــان ،تقویمــی از ســازمان امــل هدیــه مــی
گیــرد؛ تقویمــی بــا دوازده نقاشــی بــر روی آن.
یکــی از نقاشــی هــا زمینــه ای کامــا ســیاه
داشــت و در میــان ایــن ســیاهی شــمع کوچکــی مــی
ســوخت کــه نــورش در مقابــل آن ظلمــت ،بســیار کوچــک
بــود .زیــر نقاشــی بــه عربــی شــعری نوشــته شــده بــود« :من
ممکــن اســت نتوانــم ایــن تاریکــی را از بیــن ببــرم ،ولــی
بــا همیــن روشــنایی کوچــک فــرق ظلمــت و نــور ،حــق و
باطــل را نشــان مــی دهــم و کســی کــه دنبــال نــور اســت؛
ایــن نــور هرچقــدر کوچــک باشــد ،در قلــب او بــزرگ خواهــد
بــود».
ایــن نقاشــی و ایــن نوشــته هــر دو بــه قلــم شــهید مصطفــی
چمــران ،آزاد مــردی کــه آن روزهــا زندگــی اش را وقــف
کــودکان یتیــم لبنانــی کــرده بــود.

تقدیم به بانو نرگس کلباسی
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چمــران و آن روح عظیــم و ایــن آرمــان بلنــد,
بــرای مــن خالصــه شــد در مفهــو ِم دغدغــه داشــتن و
احســاس مســئولیت کــردن؛ چمــران خالصــه شــد در
کوشــش بــرای دم زدن از حــق ،حتــی بــه قــدر سوســوی
شــمع.
چمــران اراده کــرده بــود در مقابــل تضییــع حــق مظلومــان
بــه قــدر وســع مانــع شــود.
چمــران خالصــه شــد در نفــی ســکوت و ســکون در برابــر
ظلــم و یــاری رســاندن بــه کســانی کــه توانایــی دفــاع از
حــق خــود را ندارنــد.
چــه کســانی بیپنــاه تــر و مظلــوم تــر از
کــودکان معصومــی کــه صــدای دردهــا و غصــه هایشــان ،در
هیاهــوی بــی رحــم زمانــه ی مــا گمشــده اســت .بــی تردیــد
حاصــل آرزوی شــاگردی در مکتــب آزادگانــی چــون شــهید
مصطفــی چمــران ,تــاش بــرای پایــان یافتــن اجحــاف در
حــق کــودکان اســت.
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ســال هاســت کــه روح تمــام انســانهای بیــدار از
شــنیدن اخبــار ناگــواری از جملــه آزار جنســی کــودکان کار و
آمــار فاجعــه بــار آن در کشــور ،آزار و اذیــت جســمی و روحــی
کــودکان بدسرپرســت و بــی سرپرســت آزرده مــی شــود ،لکــن
نهادهــای مســئول همچنــان در انجــام اقدامــی اساســی بــرای
ریشــهکن کــردن ایــن مشــکل کوتاهــی میکننــد .درحالــی
کــه تنهــا یــک مــورد ،و فقــط یــک مــورد از ایــن همــه فجایــع
رخ داده در ایــن زمینــه  ،بــرای خــون گریســتن ،بیــدار شــدن و
همــت گمــاردن بــر اصــاح اوضــاع کافــی اســت.
بــه کــرات شــاهد گزارشــات تلخــی از ســتم بــر
کــودکان بــی پنــاه و ظلــم وارده بــر کــودکان کار و خیابــان
هســتیم ،ســوال بــی جــواب تمــام ایــن ســالها ایــن اســت
کــه چــرا کشــوری بــا ثــروت و درآمــد کافــی و از آن مهمتــر
داعی ـ ه حکومــت عــدل الهــی و اســام رحمانــی و بــا شــعار
بلندبــاالی حمایــت از مســتضعفان و مظلومــان ،هنــوز کــه
هنــوز اســت نتوانســته مشــکل بــی پنــاه تریــن و آســیب پذیــر
تریــن قشــر جامعــه خــود ،یعنــی « کــودکان و نوجوانــان بــی
سرپرســت و بــد سرپرســت » و « کــودکان کار و خیابــان » را
حــل کنــد؟
ایــن تعلــل و اجحــاف در نظــام اســامی مــا بــا
کــدام وجــدان آگاه و قلــب دلســوز قابــل توجیــه اســت؟
آیــا تاکنــون اهمیــت رســیدگی بــه اوضــاع کــودکان در معــرض
آســیب در نهادهــای متولــی امــر روشــن نگردیــده اســت و آیــا
ایشــان از عواقــب جبــران ناپذیــر آن در امــروز و آینــده
کــودکان و تأثیــر ناگزیــر آن بــر جامعــه بــی خبرنــد؟
آیــا پــس از گذشــت  ۴۰ســال و بــا وجــود
ده هــا ســازمان حمایتــی بــا بودجــه هــای کالن از محــل
درآمدهــای ملــی ،اعــم از ســازمان بهزیســتی ،کمیتــه
امــداد ،بنیــاد برکــت ،ســازمان هدفمنــدی یارانــه هــا
و غیــره ،وقــت آن نرســیده اســت کــه چــاره ای نتیجــه
بخــش بــرای حــل مشــکالت کــودکان معصوم کشــورمان
اندیشــیده شــود؟ اولویــت برنامــه ریــزی ،اجــرا و هزینــه
کــردن بودجــه اختصــاص یافتــه بــه نهادهــای مذکــور ،بــه
عنــوان مثــال بهزیســتی ،در ایــن ســالها چــه بــوده اســت
کــه آینــده ســازان ایــن کشــور هنــوز از آن بــی بهــره انــد؟
آیــا دولــت و نهادهــای تحــت امــر آن تاکنــون
نتوانســته انــد تمهیــدات الزم بــرای اختصــاص بودجــه و
هزینــه کافــی بــرای حــل ایــن مشــکل را بیندیشــند یــا
نقــص مدیریتــی ،عــدم دلســوزی کافــی و فقــدان احســاس
مســئولیت در مدیــران و مســئوالن ذیربــط ســبب ایــن
شــده اســت کــه ایــن معضــات هنــوز کــه هنــوز اســت
الینحــل بمانــد؟ ســازمان امــور اجتماعــی بــه عنــوان
باالتریــن مرجــع رســیدگی بهتــر و دقیــق تــر بــه مســائل
و ناهنجاریهــای اجتماعــی کــه بــه منظــور مدیریــت و
نظــارت بــر ایــن آســیب هــا احــداث و زیــر نظــر وزارت
کشــور فعالیــت میکنــد ،تاکنــون نســبت بــه رســیدگی بــه
معضــل کــودکان کار تــا چــه انــدازه موفــق عمــل کرده اســت؟
از ســوی دیگــر آیــا قــوه محتــرم قضاییــه و مقــام
دادســتانی بــه عنــوان مدعــی العمــوم در مقابــل ایــن ظلــم هــا
اقــدام متقابــل شایســته انجــام داده اســت؟ و آیــا وظیفــه خــود
را در قبــال مظلــوم تریــن قشــر جامعــه و اعــاده ی حقــوق
از دســت رفتــه شــان بــه درســتی بــه انجــام مــی رســاند؟ در
حالــی کــه طبــق قانــون هرگونــه کــودکآزاری جــرم عمومــی
تلقــی شــده و قــوه قضاییــه نســبت بــه رســیدگی بــه آن
مســئول اســت.
از طــرف دیگــر اعضــای خانــه ملــت تاکنــون از
قدرتمندتریــن اهــرم موجــود یعنــی قانــون کــه در دســت دارنــد
بــه گونــه ای موثــر اســتفاده کــرده انــد؟ تــا شــاهد تلختریــن
اخبــار از ســتم هــا و آســیب هــای وارده بــه کــودکان نباشــیم؟
آیــا بازوهــای نظارتــی مجلــس تاکنــون از دیگــر
ارگان هــا دربــاره کوتاهیهایشــان در قبــال آســیب پذیرتریــن
قشــر جامعــه پرســش کارآمــد نمــوده اســت؟ آیــا نماینــدگان
ملــت تمــام تــاش خــود را بــرای وضــع قوانیــن ســریع،

محکــم ،قاطــع و نظــارت دقیــق بــر اجــرای آن در حمایــت از را بــر دوش خــود احســاس میکنــد و اراده میکنــد کــه حتــی
بــه قــدر ســر ســوزنی در اصــاح آن چــه دور از حــق و انســانیت
کــودکان مظلــوم کشــورمان بــه کار گرفتــه انــد؟
بــاری آنچــه نگارنــده ســعی دارد بــر آن تأکیــد ورزد ،مطالبــه اســت بکوشــد.
ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــه هــای
مصرانــه از تمــام نهادهــای مربوطــه ،تمــام مســئولین ذیربــط و
تمــام وجدانهــای آگاه ،دلســوز و حــق شــناس جامعــه بــرای تشــکیل شــده بــه منظــور حمایــت از کــودکان و نوجوانــان،
انجــام اقدامــات موثــر و نتیجــه بخــش در حــل مشــکالت سالهاســت تــاش میکننــد تــا ســایه شــوم زور و ســتم را از
ســر کــودکان و نوجوانــان دور کننــد.
کــودکان و نوجوانــان کشــورمان اســت.
طبــق آمــار ارائــه شــده بیــش از  ۸۰۰ســازمان
ـودکان کار و خیابــان وجــود دارد
سرنوشت الیحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان مــردم نهــاد فعــال در حــوزه کـ ِ
کــه بــی دریــغ میکوشــند حتــی بــه قــدر روشــن کــردن یــک
علیرغــم ایــن کــه انتظــار مــی رود حمایــت از شــمع در زدودن تاریکــی موثــر واقــع شــوند.
آنچــه در میــان فعالیتهــای ایــن نهــاد هــای
کــودکان و نوجوانــان از اهــم امــور مــورد توجــه مســئولین
مربوطــه باشــد ،شــاهد آن هســتیم کــه ایــن الیحــه ،یعنــی مردمــی بدیــع و قابــل توجــه بــه نظــر میرســد ،آغــاز حرکــت
الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ،در ســال  ۹۱بــه بــه ســمت ایجــاد آگاهــی در کــودکان و آمــوزش « چگونگــی
صــورت یــک شــوری تقدیــم مجلــس محتــرم شــورای مراقبــت کــردن از خــود » بــه آنهاســت .ایــن اقــدام از ایــن رو
ارزشــمند اســت کــه نــه تنهــا بــا پشــت کــردن بــه تابــو هــای
اســامی شــد و تاکنــون اجرایــی نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران از ســال  ۱۳۷۲ناصحیــح جامعــه ،قدمــی مهــم در تصحیــح فرهنــگ ارتبــاط با
بــا قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کــودکان و آمــوزش آنهــا برداشــته اســت ،بلکــه ســبب میشــود
تــا زمانــی کــه نتوانســته ایــم شــرایط الزم
کنوانســیون حقــوق کــودک و بــا تصویــب مجلــس شــورای
بــرای رفــاه و امنیــت کامــل ایشــان را فراهــم
اســامی و تاییــد شــورای نگهبــان ،رســم ًا ایــن کنوانســیون
آوریــم ،القــل امیــد داشــته باشــیم کــه بــا
بیــن المللــی را کــه مقبــول تریــن ســند حقــوق بشــر تاریــخ
داشــتن آگاهــی الزم و مناســب بتواننــد تــا
مــی باشــد پذیرفتــه و از ســال  ۸۸وزارت دادگســتری عهدهدار
حــدودی خــود را از آســیب حفــظ کننــد.
مســئولیت آن اســت.
کــودکان بایــد نســبت بــه حریــم
خصوصــی و حقــوق مــادی و معنــوی خــود
به کرات شاهد گزارش هایی از ظلم به کودکان
آگاه ،و نســبت بــه ســامت جســمی و روحــی
خــود حســاس باشــند.
کار هستیم.
لــذا آنچــه ایــن روزهــا بیــش از
 سازمان امور اجتماعی تاکنون نسبت به حلگذشــته مهــم مــی نمایــد ،تبییــن محتــوای
معضالت کودکان کار موفق بوده است؟!
مناســب بــه منظــور آگاه ســازی کــودکان و
آمــوزش چگونگــی حفــظ حریــم و حقوقشــان
 قوه قضائیه و دادستانی نسبت به اعاده حقوقبــه آنهاســت.
این کودکان موفق بوده است؟!
بــی شــک حمایــت از کودکانــی کــه
 مجلس از اهرم های نظارتی و قانون گذاری بهســال هــای شــیرین عمرشــان را آفتــاب
تابســتان پشــت چــراغ قرمزهــا ســوزانده و
خوبی بهره گرفته است؟!
رویاهایشــان در ســرمای شـبهای زمســتانی
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در انتظار
منجمــد شــده از اوجــب واجبــات هــر جامعــه
نظر شورای نگهبان است.
ایســت .چــرا کــه کــودکان بــه ســبب ناتوانــی
در دفــاع و مراقبــت از خــود و نداشــتن
بیش از  ۸۰۰سازمان مردم نهاد فعال در حوزه
اطالعــات و امکانــات الزم ،بیــش از هــر
کودکان کار و خیابان وجود دارد که بی دریغ
ِ
قشــر دیگــری در معــرض آســیب قــرار دارنــد
میکوشند .و ای کاش تمام آنانی که میشنوند
و بیشــک هرگونــه آســیبی کــه دامــن گیــر
کــودکان یــک جامعــه باشــد ،آینــده تمــام
انعکاس تظلم خواهی کودکان بیپناه باشند.
آن جامعــه و حتــی نســل بعــد آن هــا را نیــز
تهدیــد خواهــد کــرد.
بــر هیــچ وجــدان آگاهــی پوشــیده نیســت
کــه تمــام کــودکان مســتحق برخــورداری از
الیحــه ی حمایــت از کــودکان و نوجوانــان
امنیــت روحــی ،جســمی ،اجتماعــی ،بهــره
در حالــی بــی ســرانجام مانــده اســت کــه ضــرورت و نیــاز
منــدی از رفــاه حداقلــی ،شــرایط تحصیلــی
بــه تکمیــل ،تصحیــح در صــورت نیــاز ،تصویــب و اجــرای
مناســب و پــرورش یافتــن در ســایه محبــت
دقیــق و موثــر آن در جامعــه بــه وضــوح احســاس مــی
شــود .امــا گویــی اهمیــت رســیدگی بــه ایــن مهــم در ســایه و آرامــش هســتند.
در حالــی کــه کــودکان کار ،کــودکان بدسرپرســت
تاریــک غفلــت بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت .بــا اینکــه
هــر روز و شــب جامعــه شــاهد حضــور کــودکان کار در محیطی و بــی سرپرســت نــه تنهــا رویاهــای کودکانــه شــان را با دســت
کــه هرگــز مناســب روح و جســم لطیــف آنهــا نیســت اســت و هــای کوچــک و خســته خــود دفــن کــرده انــد ،بلکــه از حداقل
مکــرراً اخبــار دردناکــی از فشــارها و آزارهــای وارده بــه ایشــان حقــوق فــردی و اجتماعــی خویــش نیــز بیبهــره انــد.
کــودکان معصومانــه تریــن آیــات آفرینــش الهینــد ،نــه طنیــن
قلــب هــا را بــه درد مــی آورد.
صــدای شــان بلنــد ،نــه زوری در بــازوان نحیــف شــان نهفتــه
اســت.
سازمان های مردم نهاد
امــا مــی شــود فریــاد خامــوش دردهــای شــان را
تمــام آنچــه دنیــا را بــه جایــی بهتــر برای زیســتن از دریچــهی چشــم هــای بــی پناهشــان شــنید؛ و ای کاش
تبدیــل مــی کنــد ،حــس شــریف نــوع دوســتی و پایبنــدی بــه تمــام آنانــی کــه میشــنوند انعــکاس تظلــم خواهــی کــودکان
بیپنــاه باشــند .شــاید کــه روزی طنیــن ایــن صــدا بــه گــوش
اخــاق انســانی بــوده و هســت.
آنجــا کــه آدمــی بــی چشمداشــت بــار مســئولیت کســانی برســد کــه بایــد ایــن مشــکالت را چــاره کننــد.
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پرونده ویژه

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
غیورش قبا کنند
ترسم برادران ٌ

ســکانس اول  -داخلــی :خانــواده ای معتقــد دور یــک ســفره
مجــری روده
ی افطــار نشســته انــد .تلویزیــون روشــن اســت.
ِ
درازی (کــه تــو گویــی صداوســیما ارث پــدرش اســت) بــا چهــره
ـان قشــر
ای محــزون مــی گویــد کــه برنامــه ای ســاخته تــا قهرمانـ ِ
ضعیــف جامعــه را پیــدا کنــد .چنــد پیرمــرد و پیــرزن بیچــاره را روی
صندلــی نشــانده انــد و از قبــل بهشــان گفتــه انــد شــما فقــط گریــه
کنیــد ،مجــری خــودش داســتان را پیــش مــی بــرد.
ـنگین یافتــن قهرمانــان قشــر ضعیــف
مجــری بعــد از مســئولیت سـ ِ
جامعــه ،مســئولیت آزادی زندانیــان را بیــان مــی کنــد و شــماره
حســاب پــدرش را زیرنویــس مــی کنــد.
مــادر خانــواده شــماره حســاب را یادداشــت مــی کنــد چــون مجــری
بســیار تاکیــد کــرده کــه ایــن کار خیــر محســوب مــی شــود.
در انتهــای برنامــه ،مجــری یــک موسســه ی قــرض الحســنه معرفی
مــی کنــد کــه بســیار معتبــر اســت و از ایــن طریــق کار خیرتــان
هــزار برابــر مــی شــود.
پــدر خانــواده اســم موسســه ی قــرض الحســنه را یادداشــت مــی
کنــد.
ســکانس دوم  -خارجــی :پــدر خانــواده در موسســه ی قــرض
الحســنه ی مذکــور در حــال بــاز کــردن حســاب اســت .پــدر خانــواده
بــه کار خیــر فکــر مــی کنــد.
ســکانس ســوم  -ســاختمان تلویزیــون :مجــری برنامه ی
ـن قهرمانــان قشــر ضعیــف جامعــه ،پاکتــی بــا نــام موسســه ی
یافتـ ِ
قــرض الحســنه ای کــه دیشــب معرفــی کــرد را دریافــت مــی کنــد.
مجــری پاکــت را بــاز مــی کنــد .مجــری خوشــحال اســت .مجــری
دیگــر اشــک نمــی ریــزد .مجــری مــی خنــدد( .کــه تــو گویــی بــه
ـش کســی)
ریـ ِ
ســکانس چهــارم  -خارجــی :پــدر خانــواده جلوی موسســه ی
قــرض الحســنه ی مذکــور ایســتاده اســت .مــردم صــف کشــیده انــد.
موسســه ی قــرض الحســنه بســته شــده اســت .پــول هــای مــردم
در جیــب کســی غیــر از خودشــان اســت .پــدر خانــواده بــه کار خیــر
فکــر مــی کنــد.
ســکانس پنجــم  -داخلــی :خانــواده ی معتقــد دور یــک ســفره
ی افطــار نشســته انــد .تلویزیــون روشــن اســت .مجــری برنامــه ی
ـن قهرمانــان قشــر ضعیــف جامعــه در برنامــه ی دیگــری ســت.
یافتـ ِ
مجــری محــزون اســت .مجــری مــی گویــد کــه چیزهایــی کــه
معرفــی مــی کنــد را نمــی شناســند و اگــر جیــب مــردم را جیــب
پــدر خــود مــی پندارنــد ،بــه او مربــوط نیســت .مجــری بــه مــردم
نمــی گویــد کــه متاســف اســت .مجــری بــه مــردم مــی گویــد کــه
بــه فکــر آزاد کــردن زندانیــان باشــید و شــماره حســاب پــدرش را
زیرنویــس مــی کنــد .مــادر خانــواده شــماره حســاب را یادداشــت مــی
کنــد.
ســکانس آخــر  -ســاختمان تلویزیــون :مــردی پشــت میــز
مجــری یافتــن قهرمانــان قشــر ضعیــف
بزرگــی نشســته اســت.
ِ
جامعــه وارد مــی شــود .دســتهای مــرد را مــی بوســد و مــی گویــد
پــدر همــه چیــز تحــت کنتــرل ماســت .پــدر لبخنــد مــی زنــد.
ـش کســی) .
مجــری مــی خنــدد (کــه تــو گویــی بــه ریـ ِ
* حافظ
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تقدیم به بانو نرگس کلباسی اشتری
میدانــی بارهــا بــا خــود فکــر کــرده ام
اگــر هرکــدام از مــا فقــط کمــی ســعی مــی کردیــم
شــبیه او باشــیم زندگــی حتمــا روی خــوش تــری
بــه همــه مــا نشــان مــی داد.
جمالتــش در ذهنــم تکــرار میشــود« :
همیشــه بــا خــودم مــی گفتــم مــن بایــد بدبخــت
تریــن آدم هــای دنیــا را کــه در بدتریــن شــرایط
هســتند پیــدا کنــم و بــروم تــا کمکشــان کنــم!»
رفتــه بــود و پیــدا کــرده بــود! وقتــی کــه فقــط
یــک دختــر تنهــای  ۲۱ســاله بــود.
زیباتریــن ســال هــای جوانــی اش را
عاشــقانه و بــی دریــغ صــرف کودکانــی کــرده بــود
کــه بــا زندگــی بیگانــه بودنــد.
بــه نرگــس فکــر مــی کنــم؛ بــه اینکــه
گفتــه بــود آرزویــش رفتــن بــه خانــه ی خداســت
و مــن بــاور داشــتم کــه قلــب او ،حتمــا خانــه
خداســت.
بــه نرگــس فکــر مــی کنــم؛ بــه الگــوی
بــارز انســانیت در روزهــای شــلوغ دنیــای پــر
هیاهــوی مــا
بــه ایــن کــه مــی گفــت « :مــی دانســتم تنهــا
چیــزی کــه مــرا خوشــحال مــی کنــد خدمــت
کــردن در دنیــا اســت .احســاس درونــی عمیقــی از
عشــق و بخشــش بــود ،هیــچ چیــز نمــی توانســت
متوقفــم کنــد .ایــن عشــق و بخشــش هنــوز هــم
هســت ،بیشــتر تجربــه اش مــی کنــم .پــر قــدرت
تــر اســت».
نوشــته بــود « :نرگــس هیــچ چیــز
نیســت ،عشــق و اشــتیاق اســت کــه اهمیــت دارد و
اینهــا درون همــه وجــود دارد .آنقــدر قــدرت زیــادی
در عشــق وجــود دارد کــه بــرای انجــام هــر کاری
بخواهیــم انجــام دهیــم کافیســت »...
بــه نرگــس فکــر مــی کنــم و آرزو مــی
کنــم کــه در تمــام دغدغــه هــا و آرزوهایــش بــا او
شــریک شــویم.
و در آخــر ،ایــن شــماره از نشــریه را بــا
تمــام عشــق بــه کــودکان و بــا تمــام عشــق بــه
نرگــس ،بــه قلــب مهربــان او تقدیــم مــی کنیــم.

زبرگ شدی
آنقدر زود
هک کودکیات را پشت چهارراهاه جا گذا شتی
زیباییت
بوی انن میدهد
بوی عطر سی گار پدر
بوی چراغ قرمز
و لباهیت
شباه جای حروف الفبا
آهیاهی التماس را زمزهم میکنند
از زمستان شیپ رو نترس
باران هوای جواهناهی گندم را دارد
و هب گ جنشکاهی بیپناه
آرامرت شلیک میکند
از زمستان شیپ رو نترس
ره هچ افلاهیت خیسرتباشند
آیندهیمان گنشقرت است
سید جواد میری
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هفته نامه اجتماعی ،فرهنگی ،صنفی ،سیاسی ،مذهبی پویش

« نشریه پویش »
نشریه مستقل اجتماعی ،فرهنگی ،صنفی ،سیاسی و مذهبی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر  :عارف گلستان جهرمی
دبیر عکس  :زهرا علیپور
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
زهرا علیپور ،محمد فالح ،نجمه ظهوری ،عارف گلستان ،فاطمه نیک سرشت
می توانید پویش را در تلگرام و اینستاگرام با آدرس  @Pouyeshدنبال کنید.

سیاست

آریشفافیتنه

 FATFمتنی بود که حاشیه آن سرنوشت ساز تر خواهد شد

همزمــان بــا بررســی ایــن لوایــح طــرح
شــفافیت آرا نماینــدگان در صحــن مجلــس کلیــد خــورد.
ایــن طــرح ابتــدا توســط توســط محمــد جــواد فتحــی،
نماینــده اصــاح طلــب تهــران ،تقدیــم هیئــت رئیســه
مجلــس شــد و ســپس بــا طــرح حســینعلی حاجــی
دلیگانــی ،نماینــده جبهــه پایــداری شــاهین شــهر ،ادغــام
شــد.
آن چیــزی کــه در روزهــای اخیــر مــورد
مخالفــت مجلــس واقــع گردیــد «دو فوریــت» بررســی
طــرح مذکــور بــوده اســت و نــه اصــل طــرح؛ لــذا مــی
تــوان گفــت تاکنــون مجلــس شــورای اســامی طــرح
شــفافیت آرا را نــه تصویــب نمــوده اســت و نــه رد!
در نیکــی و تأثیــرات مثبــت شــفافیت رأی
نماینــدگان ،حضــور و غیــاب در صحــن علنــی و کمســیون
هــای مجلــس ،ســفرهای نماینــدگان و  ...اگــر تــا 5
صفحــه دیگــر نیــز ســخن بگوییــم کــم اســت امــا در
ایــن مجــال مــی خواهیــم تأثیــرات منفــی طــرح شــفافیت
نماینــدگان را بیشــتر بررســی کنیــم.
در طــول عمــر هــر مجلســی طــرح هــا ،لوایــح،
رأی اعتمادهــا ،اســتیضاح هــا و  ...جنجــال برانگیــزی بــه
صحــن علنــی مــی آینــد کــه بالقــوه مــی تواننــد جامعــه را
دو قطبــی کننــد و همچنیــن تصویــب یــا عــدم تصویــب
آنــان تأثیــرات چشــم گیــری بــر مســیر حرکــت کشــور
مــی گذارنــد .بــرای نمونــه نیــز مــی تــوان بــه قانــون

،،

،،

چهــار الیحــه ی موســوم بــه FATF
توانســت دو قطبــی جدیــی میــان مســئولین و میــان مــردم
ایجــاد کنــد؛ کنوانســیونی کــه توســط  G7پایــه گــذاری
شــده اســت و در سراســر دنیــا  37عضــو دارد و بــا  3عضــو
ناظــرش ،رژیــم صهیونیســتی و عربســتان صعــودی و
اندونــزی ،بیشترحساســت بــر انگیــز اســت.

مطبوعــات در دهــه  ،70یکشــنبه ســیاه در دهــه  ،80برجــام انتخابــات مجلــس و  ...را در کارنامــه دارد .از همیــن رو نیــز
و در همیــن آخریــن مــورد  CFTرا نــام بــرد.
نائــب رئیــس مجلــس گفــت« :اگــر آرای نماینــدگان بــه
طرحهــا و لوایــح اعــام عمومــی شــود ،نماینــده در حــوزه
مجلــس عصــاره ملــت اســت .اکثریت مــردم را انتخابیــه خــود مــورد آزار و اذیــت گروههــای فشــار قــرار
نیــز قشــر خاکســتری تشــکیل مــی دهنــد و چــپ هــا یــا
میگیــرد یــا بــه موجــب
راســت های پایبند ،شــجاع ،با منطق و یا دو آتشــه همیشــه
نظــارت اســتصوابی حــق او
در اقلیــت هســتند .مجلــس نیــز چنیــن اســت .در مجلــس
در انتخابــات بعــدی ضایــع
نما ینــد گا ن
میشــود .بــه همیــن
اصــاح طلــب
جهــت ممکــن اســت در
شــجاع و صریح
دو فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان با
محــذور واقــع شــود و رای
و یــا نمایندگان
واقعــی خــود را اعمــال
مخالفت روبرو شد ،نه اصل طرح.
ا صو لگــر ا ی
نکنــد ،در حالــی کــه نماینده
مجلس عصاره ملت است .اکثریت مردم را
صریــح و دو
بایــد در ابــراز رای خــود آزاد
ها
چپ
و
دهند
می
تشکیل
خاکستری
قشر
آتشــه در اقلیت
باشــد؛ لــذا اینجانــب ایــن
انــد و اکثریــت
یا راست های پایبند ،شجاع ،با منطق و یا دو
طــرح را امضــا نکــردم و
را نمایندگانــی
بــه فوریــت آن هــم رای
آتشه همیشه در اقلیت هستند .مجلس نیز
تشــکیل مــی
نــدادم».
چنین است.
دهنــد کــه
مبنای سیاست فکر و محاسبه است ،نه
بــرای هــر
مبنــای سیاســت فکر و
حرکــت منافــع
محاســبه اســت ،نــه مدیریت
مدیریتایدئالیسم.
خــود ،تأییــد/
ایدئالیســم .ایدئالیســم
رد صالحیــت
سیاســت نیســت و نوعــی
هــای بعــدی
جزمیــت اســت* .لــذا
بــا توجــه بــه ســاختاری
و بازخــورد رفتارشــان بــر افــکار عمومــی حــوزه انتخابیــه
کــه منجــر بــه برگزیــده
شــان را بــه دقــت محاســبه مــی کننــد.
شــدن نماینــده یــی مــی
بــی شــک حــق مســلم مــردم و افــکار گــردد بــه نظــر مــی رســد مــی بایســت هــر یــک از مــا
عمومــی اســت کــه از آرا و عملکــرد نماینــدگان خــود موافــق شــفافیت عملکــرد ،حضــور و غیــاب و  ...نمایندگان
اطــاع داشــته باشــند امــا آنچیــزی کــه معادلــه مــردم مجلــس باشــیم؛ و از ســویی بــا شــفافیت آرای نماینــدگان
ســاالری و انتخــاب هــای بــی واســطه را نــا متعــادل مــی نیــز مخالــف باشــیم تــا قشــر خاکســتری مجلــس بتوانــد
ســازد نظــارت اســتصوابی اســت؛ نظارت اســتصوابی ســابقه بــدون هــراس آزادانــه تــر بــه فعالیــت بپــردازد.
ردصالحیــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی بــرای انتخابات
ریاســت جمهــوری ،آیــت اهلل ســید حســن خمینــی بــرای * کتاب پیشوایی فراتر از زمان  -محمود سریع القلم
انتخابــات مجلــس خبــرگان ،مصطفــی معیــن بــرای

