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ایران باســتان را پایهگذار حقوق شهروندی در
جهان دانســتهاند .منشــور صادرشده از سوی
کوروش ،پادشاه هخامنشــی ،بسیاری مبانی و
مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید
قرارداده است .منع بردهداری و به اسارت گرفتن
آزادگان ،رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب
کار ،منع نسلکشی (در حمله به بابل) ،تساوی
افراد در برابر قانون و  ...در اسناد بهدستآمده از
ل مشاهده است.
تخت جمشید قاب 
پــساز آن یعنی ،در دور ه معاصر شــکلگیری
مفهوم حقوق شــهروندی در ایــران طی یک
فرآیند تاریخی بلندمدتانجا م گرفته است .در
تاریخ معاصر ایران جنبش قانونمدار با رویکرد
حقوق انســان و دفاع از آزادیهای وی پیوندی

۴
نوار زرد

آتشسوزی
در تکیه تاریخی درکه

تکیه و حســینیه درکه که به لحاظ
جایــگاه تاریخی اهمیت بســیاری
داشت متأسفانه در آتشسوزی اخیر
از بین رفت.
در اخباری که از اتفاق رخداده نقل
شده است دو خرابکار ماده آتشزایی
را داخل تکیــه درکــه انداختهاند
که ظاهرا موجب آســیب  ۷۰تا ۸۰
درصدی داخل این تکیه شده است.
جالل ملکی ،ســخنگوی ســازمان
آتشنشانی ،درباره این حادثه گفت:
«این حریق در ساعت  ۱:۴۵بامداد
پنجشنبه به سامانه  ۱۲۵اعالم شد و
پس از آن دو ایستگاه آتشنشانی به
محل حادثه اعزام شدند».
وی افزود« :محل حادثه یک حسینیه
یکطبقه بود که در آن یک نیمطبقه
به صورت بالکنی وجود داشت؛ داخل
این حسینیه مقداری فرش ،موکت و
لوازم دیگر قرار داشت و دچار حریق
شده بود که به سرعت آتشنشانان
عملیات را آغاز کرده و از گســترش
حریق جلوگیری کردند ».همچنین
فرماندار شهرستان شمیرانات با بیان
اینکه تصاویر دوربینهای مداربسته
اطراف حســینیه درکــه حاکی از
حضور  ۲موتورسوار در این محدوده
بوده اســت ،گفت« :وجــود عامل
انســانی در این حادثه محرز شــده
است و از سوی پلیس و سرکالنتری
شمیرانات در دست بررسی است».
عزتاهلل خانمحمدی گفت «:اموال
داخل حســینیه از جمله فرشها و
سایر لوازم در آتش ســوخته ،ولی
ساختمان حسینیه آسیب چندانی
ندیده اســت ».درباره قدمت تکیه
درکــه روایتهــای مختلفی بیان
میشود؛ در برخی اخبار قدمت این
تکیه را از  ۱۰۰ســال تا  ۶۰۰سال
ذکر کردهاند ،امــا این تکیه به گفته
تهرانپژوهان ،مربوط به اواخر دوران
قاجار است.

ديالوگ

سخنگوی سازمان
غذا و دارو:
موضوع خــروج داروهای بدون نســخه از
پوشش بیمههای پایه هنوز نهایی نشده است.
تصمیمی در شورایعالی بیمه قبل از انتقال
دبیرخانه این شورا به وزارت بهداشت مبنی
بر خروج داروهای بدون نســخه از پوشش
بیمه پایه گرفته شده که هنوز مورد تصویب
دولت قرار نگرفته است.

برج های اصلی و بزرگ تهــران دقیقا روی
گســلها بنا شــدهاند .چراکه یک گسل،
ســنگهای محکم را به روی زمین هدایت
میکند و چون برای ســاخت برجها خاک
منطقه را آزمایش میکننــد به این نتیجه
میرسند که محل خوبی را برای ساخت برج
انتخاب کردهاند.

معاوناولرئیسجمهور:
مسائل مالی طرح تحول سالمت مشکلساز
شده است که دولت حتما راهکاری برای این
مشکل پیدا خواهد کرد .این طرح با چالشها
و آســیبهایی روبهرو است که امیدواریم با
کمک جامعه پزشــکی و نخبگان ،آن را در
مسیر بهتر پیش ببریم.

گزارش تحليلي

ناگسستنی دارد .در حکومت قاجار شاهد تداوم
سنت خودکامه سیاسی برآمده از خدایانساالری
و یکهساالری در تقابل با نظام قانونی بودیم؛ در
چنین وضعی حتی سخن گفتن از قانون جرم بود
و به نوشت ه یکی از روشنفکران عصر واژه «قانون»
وحشــتآفرین و معادل با کفر بود .بهرغم سير
تكاملي تاريخي این مفهــوم بايد اذعان كرد كه
تا پیش از تأسیس مجلس اول شورای ملی لفظ
قانون همچنان مبهم بود .بعد از شــکلگیری
قانون اساسی آمریکا و متممهای حقوق بشری
آن توجه بــه قانون بهعنوان مهمترين ســد در
برابر ســتم و خودكامگي حكومت قاجار مطرح
شــد .خواســت عمومي كه در قالــب جنبش
قانون خواهــي ظهور يافته بود تالش داشــت
عدالتخواهی و قانونگرايــي را در صدر نظام
قدرت بنشاند ،درحالیکه پيش از آن برای مردم
جايگاهي در نظام قدرت در نظر گرفته نمیشد
و حقوقی برایشــان متصور نمیگشت .از اینرو
است که میتوان گفت مهمترین ثمره وجودی

جنبش قانونمدار ایرانیان به رسمیت شناختن
«حق» برای مردم بود؛ حقی که میتوانست دولت
ن را محدود به قانون کند ،از خواستههاي
و منشأآ 
عمومي و مصالح جمعي دفاع كند ،بر آزاديها و
حقوق اجتماعی ،سیاسی و مدنی افراد مهر تأیید
بزند و نمونههایی از حقوق شهروندی را ارائه کند.
جنبش قانونخواهی و حیــات پرچالش آن تا
صدور فرمان مشــروطیت و تأســیس مجلس
اول شــورای ملی ادام ه یافت و نمایندگان مردم
با تدویــن و تصویب قانون اساســی و متمم آن
بزرگترین سند حقوقی اداره قانونمند کشور
را فراهم کردند .در این سند به بخشی از حقوق
شــهروندی ،هرچند نه با این نام ،توجه شــده
بود و امکان آشــتی اقتدار حکومتی و حقوق و
آزادیهــای فردی را بر اســاس مصالح جمعی
فراهم آورده بود.
نمایندگان مجلس اول شورای ملی ایران با تهیه
متن و متمم قانون اساسی درواقع مهمترین سند
حقوق اساسی كشور را فراهم کردند .در این سند

باز هم  طرحی برای ساماندهی تعطیالت در راه است

و ما امیدواریم با بررسیهای کارشناسی بیشتر
روی این طــرح ،بتوانیم آن را در مجلس دهم به
تصویب برسانیم.

شنبهها به جای پنجشنبهها
سعیده علیپور
روزنامه نگار

در حال حاضر
مجموع تعداد
روزهای
تعطیالت
رسمی در
کشور  ۲۷روز
است که از این
تعداد
 ۶روز
تعطیالت
ملی ۴ ،روز
تعطیالت
انقالبی و
 ۱۷روز
تعطیالت
مذهبی است

روایتهای
اول شخص

تعطیالت در ایران یکی از موارد مناقشهبرانگیزی
اســت که گروهی بر تعــددش میتازند و آن را
بازدارنده توســعه اقتصادی کشــور میدانند و
گــروه دیگر با شــمایل و انتخــاب روزهای آن
مخالفند و اعتقادی به کاهش میزان تعطیالت
ندارند .اما آیا میزان تعطیالت رســمی در ایران
زیاد است؟ تعطیالت رســمی در ایران  27روز
است که با احتســاب تعطیلی روز جمعه به 79
روز میرسد .این عدد بســیار کمتر از متوسط
تعطیالت در کشورهای توسعهیافتهای است که
روزهای تعطیل آنها کمی بیشتر یا کمتر از 110
روز اســت .این در حالی است که اغلب نهادها و
سازمانهای دولتی در ایران روزهای پنجشنبه
نیز تعطیل هستند و با احتساب این  52روز ،ایران
یکی از طالیهداران تعطیالت در دنیا میشود .با
این حال هنوز گروهی معتقدند میزان تعطیالت
در ایران زیاد است و باید از آن کاست ،گرچه هیچ
گروه و جریانی هم حاضر نیست از مناسبتی به
نفع کاهش این تعطیالت بگذرد.
موضوع بررسی و حذف برخی از تعطیالت بارها
در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است،
اما هر بار به دالیل مختلف از اولویت کاری بیرون
آمده و نیمهکاره رها شــده اســت .در آخرین
بررســیها مجلس طرحی را برای ســاماندهی
تعطیالت در دست بررسی دارد که هنوز جزئیات
آن مشخص نشده اســت اما سلمان خدادادی،
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ،با اشاره به
آن از حذف برخــی از روزهای تعطیل از تقویم،
خبر داده و گفته اســت :این طرح درباره حذف
برخی از روزهای تعطیل رسمی از تقویم است .بر
اساس این طرح پیشنهاد شده که روز  29اسفند
(روز ملی شدن صنعت نفت) 12 ،فروردین (روز
جمهوری اسالمی)  13فروردین (روز طبیعت)
و همچنیــن  15خــرداد (قیام  15خــرداد) از
تعطیالت رسمی حذف شوند.
در حال حاضر مجموع تعداد روزهای تعطیالت

رسمی در کشور  ۲۷روز اســت که از این تعداد
 ۶روز تعطیالت ملی ۴ ،روز تعطیالت انقالبی و
 ۱۷روز تعطیالت مذهبی اســت ،اما طرح اخیر
مجلس تنها تعطیالت ملــی و انقالبی از تقویم
حذف خواهد شد .برخی این رویکرد مجلس را
به دلیل حساسیتهایی میدانند که در صورت
حذف برخی از تعطیالت مذهبی ایجاد خواهد
شــد .گرچه برخی از نمایندگان مجلس حذف
تعطیالت مذهبی را نیز عجیب و حرام نمیدانند
و معتقدند اگر قصد کاهش تعطیالت با مقاصد
اقتصادی را داریم باید بــا نگاهی فراگیر به این
موضوع نگاه کنیم .علی محمد شاعری ،نماینده
مردم بهشهر در مجلس ،با اشاره به همین موضوع
گفته است :حذف برخی تعطیالت مناسبتی به
معنــای بیاحترامی مجلس به فرهنگ مذهبی
قشــر متدین و باتقوای جامعه نیســت و حذف
تعطیلی روزهــای والدت یا شــهادت بزرگان
مذهب توسط مجلس حرام نیست.
اظهارات این نماینده دوره دهم مجلس در حالی
بازتاب رســانهای پیدا کرد که طرح ساماندهی
تعطیالت رسمی در مجلس هشــتم و نهم نیز
مطرح بوده است .در این طرح برخی از نمایندگان
پیشنهاد حذف برخی از مناسبتهای مذهبی را
داده بودند که تعدد آنها در ســال بسیار بیش از
سایر تعطیالت در کشور است ،اما این پیشنهاد با
اعتراض شدید برخی از مراجع عظام تقلید قرار
گرفت و مســکوت ماند .در همان زمان آیتاهلل
مکارم شیرازی در این باره تأکید کرده است :فکر
خام تعطیلی مناســبتهای بزرگ مذهبی را از
سر بیرون کنید .انگار برخی نمیدانند در کدام
مملکت زندگی میکنند .ملــت در برابر حذف
تعطیالت مذهبی میایستند.
شنبه به جای پنجشنبه

ابوالفضل ابوترابی ،عضو کمیسیون شوراها و امور
داخلی کشور ،در مجلس در خصوص جزئیات این
طرح به «جامعه فردا» میگوید :جزئیات این طرح
در حال بررســی است و هنوز نهایی نشده است و
به کمیســیون مربوطه نیز ارجاع نشده است .اما

هم به تبیین منشــأ قدرت و حاکمیت سیاسی
پرداختهشــده بود و همشــکل واندازه دولت و
مهمتر از هر چیز ،حقوق ملت تشــریح شده بود
و درعینحال با محدود و مشروط کردن قدرت
حكومت تالش میشود از حقوق فردی در برابر
اقتدار حکومت پاســداری شود و همزمان منشأ
حاکمیت سیاسی تبیین شــد .در نخستین اثر
مکتوبی که درباره حقوق اساسی در ایران تألیف
شده بهحق مردم هم توجه شده بود .در این اثر
صیانت از آزادیهــای فردی و حقوق اجتماعی
بهعنوان جلوههایی از حقوق شــهروندی مورد
تأکید قرار گرفته بود و نویسنده آن نیز بهعنوان
عضو دبیرخانه مجلس اول شورای ملی ایران در
تدوین قانون اساسی و متمم آن مشارکت فعال
داشته است.
بيشترين تجلي حقوق اساسي در سندي بود كه
به نام متمم قانون اساسي تنظيم شد .اين سند
در  107اصل (بیش از دو برابر خود قانون اساسی)
تدوین شــد و در آن چارچوببنــدي حقوقي

درخصوص کلیت آن میتوان گفت که تنها قصد
ما کاهش تعطیالت نیســت ،بلکه قصد ما از این
طرح عادالنه کردن تعطیالت اســت .به گفته او
گروهی در ایران از بیشــترین تعطیالت رسمی
در دنیا بهرهمند میشوند و گروه دیگری در ایران
کمترین تعطیالت رســمی در دنیا را دارند .این
در حالی اســت که عمال تعطیالت زیاد بخشی از
جامعه خسارتهای اقتصادی زیادی را به کشور
وارد میکند.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس
که چندی پیش اعالم شــده ،تعدد تعطیالت و
نامتوازن بودن آنها در طول سال به عنوان یکی از
موانع  11گانه کسب و کار در کشور مطرح شده
بود .با اســتناد به این طرح  15تن از نمایندگان
مجلس دوبــاره طرحــی را برای ســاماندهی
تعطیالت در دستور کار مجلس قرار دادند که قرار
است در ماههای آینده پس از بررسیهای نهایی
به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شود.
ابوترابی میگوید :یکی دیگــر از مواردی که در
این طرح به آن توجه شده است تعطیلی شنبهها
به جای پنجشنبههاســت ،چرا که تعطیالت در
اغلب نقاط دنیا شنبه و یکشنبه است و در ایران
پنجشــنبه و جمعه .این بدان معنی است که ما
چهار روز امکان مبادله با دنیا را نداریم و تنها سه
روز این فرصت فراهم است و این باعث ضررهای
اقتصادی فراوانی برای کشور میشود.
به گفته او در کنفرانس کشــورهای اسالمی که
در ســال  2008در ریاض برگزار شد مقرر شد
که روزهای جمعه و شنبه را به عنوان تعطیالت
رسمی خود انتخاب کنند که در حال حاضر این
طرح در کشورهای عربی اجرایی شده است.
او ادامه میدهــد :گرچه در طرح ســاماندهی
تعطیالت چند روزی از تعطیالت رســمی کم
میشود ،سعی میکنیم توازن را تعطیالت بین
گروههای مختلف شــغلی فراهم کنیم .در این
صورت جامعه به دو دســته تبدیل نمیشــود.
البته اجرایی کردن این طرح آسان نیست ،چرا
که هم مجلس و هم دولت تاکنون این طرح را دو
بار مطرح کردهاند اما تاکنون به نتیجه نرسیده

پاپا اومده! پاپا اومده!
سعید برآبادی
روزنامه نگار

«پاپا اومــده!  ...پاپا اومده!» صدایش را طوری توی ســرش
انداختــه و داد میزند که انگار میرزای شــیرازی را خریده.
خوشحال از شلوغی خیابان در شبهای مسیحی تهران دوباره
تکرار میکند و زنگــی را به صدا در میآورد .هر زنگ معنایی
دارد؛ زنگی که دست اوست ،زنگوله گوزنهای بابانوئل است
یا زنگ کلیساهایی که قرار است چند روز دیگر به رعشه تولد
مسیح یا حلول سال تازه میالدی بلرزند؟
مرد دستی به ریش سفید مصنوعیاش میکشد ،زنگ را تکان
میدهد و باز داد میزنــد« :پاپا اومده» .دو جوان از روبهروی
پمپ بنزین طعنهای روانهاش میکنند« :چی چی آورده؟؟»
و بلندبلند میخندند .مشتریهای ثابت میرزای شیرازی اما
آنقدر به دیدن پاپاهای ایرانی در شبهای منتهی به کریسمس
عادت کردهاند که جای شوخی و خنده نمیماند« :سالهاست
که این دو نفر را میشناسیم .از اول دی ماه ،میآیند و با لباس
قرمز و آن کالههای بامزه ،اسباب شادی و خوشحالی بچهها
میشــوند ».همسر همین آقایی که اینها را گفته هم یکی دو
جمله اضافه میکند« :حضور بابانوئلها یعنی اینکه مسیحیها
در چند روز عیدشان از آزادی نســبی در تهران برخوردارند
و میتوانند ویژگیهای فرهنگی خودشــان را در نوع لباس
پوشیدن ،خرید وسایل کریسمس و ...داشته باشند».
اینها اما انگار تعارف اســت .دل بابا یا پاپا یا هر اســمی که
دارد ،زیــر آن ریش و پشــم مصنوعی و ظاهــ ِر خندانش،
هم رنگ پیراهن پاپا شده ،قرمز شده .آن خانمهای آالگارسون
که بــا نایلونهای بزرگ خرید نزدیکش میشــوند ،مجبور
میشود تکرار کند« :دخترم ،سلفی ده تومن میشه» .زنها
جا میخورند و پاپا زنگش را تکان میدهد و لبخن ِد ســردی
میزند« :من جزء دکوراسیون این خیابون نیستم» .خانمها
سؤال میکنند که مگر از مغازههای فروش لوازم کریسمس،
حقوق نمیگیرد و پاپا ،تلخ و براق میشــود« :مگه من از اون
عروسکهای جلوی کارواشها و رستورانهام؟ نه دخترم ،من

یه ریال از کسی حقوق نمیگیرم» .معامله جوش نمیخورد.
کمتر کسی راضی میشود برای یک عکس اینستاگرامی ،ده
بسرفد .بعضیها هم کاج کریسمس به دست ،مجبورند
تومن ُ
برای راضی کردن بچههای نق نقو ،کنار پاپاها بایستند ،لبخند
بزنند و بعد دســت به جیب شوند .شــبهای کاسبی پاپاها
اینطور شروع میشود ،با چانه زدن بر سر ده هزار تومان ناقابل.
آن یکی که سن و سالش بیشتر است میگوید« :سیزدهمین
سالیه که میآم اینجا .شــغلم چیز دیگهایه .بازنشستهام .اما
شــما که میدونی تو این مملکت ،حقوق بازنشستگی یعنی
خرج شارژ ساختمون و پول توجیبی .خودم هم دوست دارم
این کار رو .عید کریسمس ،عید شــادیه و چی بهتر از اینکه
مردم رو شاد کنی .تو خونه این لباس رو دارم و هر سال همین
موقع ،میدم خشکشویی و آماده میشم برای جشن »...ریش

ساماندهی تعطیالت

از ســوی برخی از کارشناسان انتخاب این روزها
را در تقویــم بــرای حذف از تعطیالت رســمی
مناسب نمیدانند .فرید موسوی ،عضو کمیسیون
سابقه حذف تعطیالت ملی
اقتصادی ملــی ،در این باره بــه «جامعه فردا»
انتخــاب دو روز ملــی و دو روز انقالبی در طرح میگوید :تعطیالت در کشــور ما به نسبت سایر
اخیر ســاماندهی تعطیالت گرچــه مخالفان کشورها بدون احتساب پنجشنبهها زیاد نیست،
قدرتمنــد و تأثیرگذاری در مناســبات قدرت اما ما با پدیدهای به اســم بینالتعطیلین مواجه
ندارد ،واکنشهای فراوانی را در پی داشته است .هستیم که به نظر میرسد تنها مختص ایران است.
پیشتر نیز مجلس با وجود اینکه برخی حذف این به این صورت که در تعطیلیهای بین هفته عمال
تعطیلی از تقویم را در کاهش بار مالی تعطیالت کل هفته به حالــت نیمهتعطیل در میآید و این
بیتأثیر میدانســتند ،دوباره به حذف روز  29موضوع مشکالت اقتصادی زیادی را برای کشور
اسفند از تعطیالت رسمی اقدام کرد.
به دنبال دارد.
نخســتین بار در اواخر دهه شصت براساس بررسیهای به گفتــه او تعطیالت نابســامان در
مجلس در طرحی اقــدام به حذف مرکز پژوهشهای
کشور به نوعی فرهنگ کسب و کار را
این روز از تعطیالت رســمی کشور مجلس که چندی
تحتتأثیر قرار داده است و این موضوع
پیش اعالم شده،
کرد که رهبری با آن مخالفت کرد
در درازمدت ،توسعه کشور را در خطر
تعدد تعطیالت و
جدی قرار میدهد.
و ایــن روز را یادآور مبــارزه مردم نامتوازن بودن آنها
ایران با اســتعمار دانست .بار دیگر در طول سال به
ساماندهی تعطیالت دانشآموزان
این مجلس در ســال  89به حذف عنوان یکی از موانع
 29اسفند-روز ملی شدن نفت  -از  11گانه کسب و کار
در کنــار تعطیالت رســمی ادارات و
تقویم رسمی اقدام کرد که در همان در کشور مطرح
کارخانجات یکی دیگر از چالشهای
به
استناد
زمان واکنشهــای فراوانی در پی شده بود .با
کشــور تعطیالت بیشــمار سیستم
این طرح  15تن از
داشت .برخی حذف آن روز را که به
آموزشــی در کشور اســت .در حال
نمایندگان مجلس
حاضــر دانشآموزان تنهــا  5روز در
قصد کاهش تعطیالت رسمی عنوان دوباره طرحی را
هفته در ساعات محدودی در مدرسه
شده بود ،سیاسی دانستند و با حذف برای ساماندهی
هستند .در کنار این موضوع تعطیالت
آن مخالفت کردند .این در حالی بود تعطیالت در دستور
که ســال بعد اجرای این مصوبه لغو کار مجلس قرار
طوالنیمدت تابســتانی نیز موضوع
شــد و دوباره روز ملی شدن نفت به دادند که قرار است
مهمی است که قرار بود در دستور کار
تقویم رسمی اضافه شد .اما در طرح در ماههای آینده
دولت برای ســاماندهی قرار گیرد ،اما
پس از بررسیهای
جدید هم این روز دوباره در لیست
گزارشها حاکی است که این موضوع
نهایی به کمیسیون
حذف از تقویم تعطیالت رسمی قرار
فعال اجرایی نخواهد شد.
اجتماعی مجلس
محمد معتقدی کارشــناس آموزشی
گرفته است.
ارجاع داده شود
در این خصــوص به «جامعــه فردا»
احمد اميرآبادی ،نماينده مردم قم
میگویــد :در دوره احمدینژاد دولت
در مجلس ،در ایــن باره به «جامعه
فردا» میگوید :طرحی براي کاهش تعطيالت بر اساس طرحی به اسم ســاماندهی تعطیالت
رســمی کشــور در مجلس مطرح است تا چند مدارس پنجشنبهها را تعطیل کرد .در ابتدا برنامه
روز از تعطیالت کاسته شود .انتخاب این دو روز این بود که تعطیالت تابســتان کاهش پیدا کند.
ملی و انقالبی برای این بود که شــائبه سیاسی اما پنجشنبه تعطیل شد و تعطیالت تابستان نیز
بــودن این انتخابها از بین بــرود .ضمن اینکه کاهش پیدا نکرد.
به اعتقاد او یکی راهها این است که کشور در این
ما برای ســاماندهی تعطیالت نیازمندیم که از
برخی از روزهای تعطیل بگذریم .به همین دلیل زمینه از تمرکز خارج شود ،یعنی استانها با توجه
سعی کردیم برخی از مناسبتها که حساسیت به شرایطشان تصمیم بگیرند ،چرا که ما مناطق
کمتری دارد را برای حذف انتخاب کنیم .البته گرمسیر ،سردسیر ،روستایی و شهری داریم ،ولی
این طرح نهایی نشــده است و قطعا با تغییراتی اگر میخواهیم یک نظام آموزشــی با تمرکز اول
مواجه خواهد شــد و حتی ممکن است روزهای مهر برای آغاز سال تحصیلی داشته باشیم ،فقط
میتوانیم به همین شکل که هست ،اقدام کنیم.
آن تغییر کند.

عکس:روشن نوروزی /جامعه فردا

رئیس پژوهشکده
علوم زمین :

زمینههای تحقق حقوق شهروندی در ایران

پديدههاي سياســيانجام گرفت و همزیستی
مســالمتآمیز بین آزادیهای فردی و قدرت
متشــکل جامعه در چهارچوب دولت – کشور
پدید آمد؛ تالش شــد همه امور تــا حد امکان
بر طبــق قانونانجام شــود .در این متمم بیش
از هفتاد بار لفظ قانون تکرار شــده بود و از این
رهگذر سعی شده بود همه امور كشور از حدود
اختیارات پادشاه گرفته تا وظایف قوای سهگانه
و از آزادیهای فردی تا امــور مالی و نظامیبه
شیوهای که قانون معین میکرد تعریف وانجام
شود .بدین ترتیب ميتوان گفت پس از نیمقرن
كشــاكش ،قانون و حقوق اساســي و بخشی از
حقوق شهروندی تعريف شــد و رضایت مردم
(یا شــهروندان) و حقوق ایشان مورد توجه قرار
گرفت.
بعد از انقالب اســامی  57نیز همانطور که در
هفتههای بعد مفصل بــه آن خواهیم پرداخت
در قانــون اساســی در اصول مختلــف و حتی
اختصــاص دادن فصلی جداگانــه بهحق ملت
نگاهی همهجانبه به مفهوم و عناصر مقوم حقوق
شهروندی داشتهایم و با تصویب قوانین و اصول
مختلف باعث زنده نگهداشــتن این مفهوم در
ادبیات حقوقی خود تاکنون شدهایم.

مصنوعی میرود توی دهانش و حرفش ناتمام میماند .پاپای
جوانتری که کنارش ایستاده ،تکنسین صنعتی مستعفیست.
شــغل
بحران بیکاری و گرانی ،عطای
چند ســال پیش در
ِ
ِ
کمدرآمدش را به لقایش بخشیده و حاال هر کاری میکند ،اما
شب عیدها را طوری برنامهریزی کرده که با پاپای پیر ،میرزای
ِ
شیرازی را راه بروند ،زنگ را به صدا درآورند و دشتی از مردم
بگیرند.
عکس بعدی هم گرفته میشــود .در عکس ،پاپاها به صورت
پیرمردی که در وسطشان ایستاده ماچ میفرستند .پیرمرد از
همه جا بیخبر میخندد و پاپاها به رسم بابانوئل ،دست روی
شکم تقلبی و بزرگشــان میگذارند و قهقهه سر میدهند.
خانواده پیرمرد ،آن گوشه با گوشیهایشان تند و تند عکس
میگیرند .بازا ِر میرزای شــیرازی مثل هر سال شلوغ است،

اما از حرارتش خبری نیســت .تقریبا عموم جنسهایی که
به این مغازهها میرسد ،وارداتیست یا دیر میرسند یا اصال
نمیرسند .مشتریها اما مدام در حال طاقچه باال گذاشتناند.
طوری درباره جنسها حرف میزنند ،انگار قرنهاست آباء و
اجدادشــان مراسم کریســمس برپا کردهاند .پاپا میخندد:
«میرن د ِم مغازه 200 ،تومن برای یه درخت کاج میدن که
یه هفته تو خونهشــون باشه ،اما حاضر نیستن ده تومن برای
عکس با من پــول بدن .در نهایــت اون درختهای کاج هم
مصرف دیگهای ندارن ،میشن یه عکس توی اینستاگرام یا
فیسبوک ».مردمی که در پمپ بنزین روبهرو صف ایستادهاند
برای پر کردن باکهایشان با آخرین قطرههای بنزین 1500
تومانی ،خیرهاند بــه صحنه روبهرو ،به مغازههایی که پراند از
چراغهای چشمکزن ،به نوازندههای خیابانی که دارند آهنگی
را در گام بلوز میخوانند و به مردمی که با ماشینهای ایرانی و
خارجی در ترافیک میرزا ،جایی برای خود باز میکنند تا خرید
کریسمســی کنند .این همه به جای اینکه آنها را بترساند،
پاپاها را دلنگران میکند .اعتراف میکنند که هر سال ،فحش
آبداری نصیبشان میشود که طعم این پول را در دهانشان
گس میکند« :هر ســال هم فحش بدتر میشه .دیشب دو
جوون با موتور رد شــدن و فحش ناموسی دادن .آشنا بودن،
چند روزه اینا رو میبینیم که میآن و متلکی میگن .اما واقعا
چرا؟ من ایرانیام ،برای کســب روزی اینجا تو سرما واستادم
و دارم کار میکنم .یک ریال هم از کســی به زور نمیگیرم.
گدایی هم نمیکنم .ترویج رفتار زشت هم ندارم ،اما اونا فحش
میدن چون فکر میکنن ما غرب زدهایم .این کلیشهها تا کی
قراره بمونه خدا میدونه .شاید ندونن که یکی از قدیمیترین
مسیحیهای دنیا ،از اصیلترین ایرانیهای ایران هستن .پس
این همه سوسه برای چیه؟»
بســاط جوانهای نوازنده ،با چندتایی ده هزار تومانی نونوار
شده .خبری از برف نیســت ،اما برف شادی پشت ویترینها
مدام اسپری میشود و بابانوئلهای کوکی پشت ویترینها،
میچرخند و زنگشان را به صدا در میآورند .خبری از سوز
سرما هم نیســت ،اما اگر یک ماه دیگر خبری شود آن موقع
ایرانیها برای بدرود با ننهســرما مجبورند به حاجیفیروزها
مشــتلق بدهند .با این حساب آیا رسمها جابهجا شده؟ رسم
بود که بابانوئلها هدیه نوروزی بدهند و حاجی فیروزها برای
بحران اقتصادی
رفتن ننهسرما از مردم هدیه بگیرند ،حال اما
ِ
انگار این رســمها را وارونه کرده است .پاپا دوباره زنگش را به
صدا درمیآورد .معنای زنگ او چیست؟

