


از ســال ۶١هجــری کــه ثــارا... بــه شــهادت رســید تا امــروز قیام عاشــورا 
و حــوادث پــس از آن همــواره عامــل جوشــش و کوشــش شــیعیان بــرای 
زنــده نگــه داشــتن راه و رســم ائمــه بــوده اســت. بی گمــان هــر انســان 
ــی  ــورا پ ــی عاش ــوادث تاریخ ــورق در ح ــا ت ــی ب ــواه و فهیم عدالت خ
ــای ایشــان  ــاران باوف ــام حســین)ع( و ی ــی ام ــت و حق جوی ــه مظلومی ب

می بــرد.
فرصــت زیــادی تــا طلــوع آفتــاب اربعیــن ١۴۴٢ هجــری قمــری باقــی 
ــا باعــث  ــه اســم کرون ــوزی ب ــروس مرم ــا هجــوم وی ــده اســت ام نمان
ــس  ــال هیچ ک ــا پارس ــده و ت ــان ها ش ــی انس ــۀ زندگ ــه جانب ــر هم تغیی
فکــرش را نمی کــرد کــه امســال تجمــع میلیونــی اربعیــن دچــار 

ــود.  ــگرف ش ــی ش تغییرات
ــب و  ــر مذه ــان از ه ــا انس ــور میلیون ه ــه حض ــال صحن ــن هرس اربعی
ــع  ــن تجم ــاید ای ــوده اســت و ش ــن ب ــن الحرمی ــی در بی ــن و قومیت دی
ــور  ــا حض ــاالنه ب ــه س ــرود ک ــمار ب ــه ش ــری ب ــع بش ــن تجم بزرگتری
میلیون هــا انســان روی می دهــد. قطعــًا رخ دادن چنیــن صحنــه ای 
ناشــی از ارزش هــای متعالــی شــیعه و ائمــه معصومیــن)ع( اســت کــه دل 

ــد. ــذب می کنن ــود ج ــوی خ ــه س ــق را ب ــا عاش میلیون ه
امســال امــا شــاهد اتفاقاتــی هســتیم کــه در خیــال هیــچ انســانی جــای 
ــایع  ــروس ش ــل کروناوی ــترده ای مث ــاری گس ــه بیم ــن ک ــرد؛ ای نمی گی
ــی کل  ــک وقت ــردد. بی ش ــدل گ ــا ب ــر اول خبرگزاری ه ــه تیت ــود و ب ش
ــوان آن را مســئلۀ ســاده ای  ــرد، نمی ت ــرار می گی ــر ق ــان تحــت تأثی جه
انگاشــت بلکــه بایــد بــه صــورت یکــی از اولویت هــای اساســی تمامــی 

کشــورها تبلــور بیابــد.

اینجاســت کــه تعــارض رخ می دهــد بیــن حفــظ جــان خــود و اطرافیــان 
یــا رســاندن خــود بــه میعــاد همیشــگی عاشــقان یعنــی بیــن الحرمیــن. 

رک تــر بگویــم؛ بیــن حــق النــاس و دلتنگــی. چــه می شــود کــرد؟!
هــر دو مســئله مهــم اســت، امــا کــدام مهم تــر اســت؟ حفــظ ســامتی 
خــود و دیگــران و در افقــی دیگــر حفــظ آرامــش همگانــی یــا غروبــی 

کــه محتــاج طلــوع در صحــن بیــن الحرمیــن اســت؟
مــن خــود مطمئنــم کــه اربــاب اگــر مــا را الیــق بدانــد، خــود دســتمان 
را از همین جــا می گیرد)تــو عراقــی و مــن هــم ایرانــم.( اینجاســت کــه 
بایــد دیــد دلمــان بــا حســین)علیه الســام( اســت یــا تنهــا بــر لبمــان یــا 
حســین. در شــرایط فعلــی بــا حســین بــودن یعنــی صبــر، یعنــی کمــک 
ــاد هســتند.  ــارزه و جه ــدم مب ــه در خــط مق ــان ک ــه کادر درم ــردن ب ک
ــان  ــه خودم ــن ب ــه ای ــود)و البت ــین ب ــد و باحس ــا مان ــود همینج می ش

بســتگی دارد.(.
ــای  ــم مرزه ــاز ه ــدد و ب ــت برمی بن ــم روزی رخ ــا ه ــک کرون ــی ش ب
ــی  ــان اله ــن امتح ــه از ای ــت ک ــن اس ــم ای ــود. مه ــاز می ش ــقی ب عاش
ســربلند بیــرون برویــم و فرهنــگ و شــعور حســینی خــود را بــه چشــم 
منافقــان و کفــار و دشــمنان بکشــیم. فرامــوش نشــود کــه آتــش عاشــورا 
ــد ذره ای از  ــا نبای ــودن مرزه ــته ب ــردد و بس ــوش نمی گ ــت خام هیچوق
جوشــش شــیعیان بــرای زنــده نــگاه داشــتن قیــام عاشــورا بکاهــد بلکــه 

ــاءا... . ــورتر از همیشــه داشــت ان ش ــی پرش ــوان اربعین می ت
به تو از دور سام    

به حسین از طرف وصلۀ ناجور سام...    

ن حسیین و کروان ع�ی      تالیق ار�ب
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جناب رئیس جمهور سالم؛

ــد؟  ــا چــه می کنی ــا کرون ــان خــوب اســت؟ ب حالت
اگــر از مــا می پرســید، خــدا را شــکر. ماهــم 
ــگاه ها  ــی رود. دانش ــد و م ــی می آی ــم. نفس خوبی
دلمــان  البتــه  شــده.  بــاز  خداراشــکر  هــم 
می خواســت شــما را هم حضــوراً در روز بازگشــایی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی ببینیــم ولــی 
خــب بــه هــر حــال شــما رئیــس جمهــور هســتید 
ــت  ــاح نیس ــا ص ــم پروتکل ه ــه حک ــراً ب و ظاه
شــوید.  حاضــر  جمعیتــی  در  المقــدور  حتــی 
گلــه ای از ایــن بابــت نیســت ولــی از چیزهــای 
ــه  ــن ک ــم. از ای ــی گالیه مندی ــر کم دیگ
ــر روز دارد  ــردم ه ــادی م ــفره اقتص س
از  گالیه مندیــم؛  می شــود  کوچک تــر 
ــدام کارخانه هــای بیشــتری  ــن کــه م ای
ــران بیشــتری  ــل می شــوند و کارگ تعطی
بــی کار، گالیه مندیــم؛ از دالر ۲۷، نــه 
ببخشــید ۲۸، نــه ۲۹، چــه می دانــم چــه 
بگویــم، گالیه مندیــم؛ از حداقــل حقــوق 
یــک میلیــون و هشــتصد و ســی و پنــج 
هــزار تومانــی اداره کار گالیه مندیــم؛ 
ســانتریفیوژها  چــرخ  خوابیــدن  از 
گالیه مندیــم و ایضــا از خــرد شــدن 
ــم؛ از  ــور گالیه مندی ــاد کش ــرخ اقتص چ
خــوار و ذلیــل شــدن ها و در عیــن حــال 

بــه هیــچ نرســیدن ها گالیه مندیــم؛ از خبرهــای خــوب شــنبه و یکشــنبه تان گالیه مندیــم؛
 بــه خاطــر مانــی ١۴ ســالۀ روســتای شمشــیر کــه بــرای در آوردن پــول بــرای خریــد موبایــل و شــرکت در برنامــه شــاد کولبــری می کنــد و 
از کــوه پــرت می شــود، گایه مندیــم؛ از فرهنگــی کــه دارد بــه خاطــر بی توجهــی شــما و وزرایتــان بــه اضمحــال مــی رود گایه مندیــم؛ از 
عــدم رســیدگی بــه مشــاغل نابــود شــده در ایــام کرونــا گایه مندیــم؛ از برداشــت مذاکره تــان از عاشــورا گایه مندیــم؛ از تحمیــل دموکراســی 
بــر امیرالمومنیــِن برســاخته تان گایه مندیــم؛ از جــواز نقــد معصومتــان گایه مندیــم؛ از هفــت ســال و انــدی ریاســت جمهوری تان 
گایه مندیــم؛ ایــن اواخــر فرمــوده بودیــد کــه ریشــه مشــکالت »واشــنگتن دی ســی« اســت ولــی آقــای روحانــی! 

ــم. ــما گالیه مندی ــا از ش ــد م بدانی
ــم  ــر بخواهی ــت اگ ــی اس ــد. بی انصاف ــا نگذاری ــی م ــای قدرناشناس ــه پ ــرده ب ــدای نک ــت خ ــک وق ــا را ی  و این ه
ــه  ــم ک ــی می بینی ــت وقت ــخت اس ــه س ــد ک ــول کنی ــی قب ــم ول ــم کنی ــری مته ــه بی صب ــود را ب ــان خ ــت باایم مل

ــد ؛ ــه باش ــاری هرچ ــردم... .  ب ــای م ــند و زعم ــختی می کش ــردم س م
» ای که دستت می رسد کاری بکن   

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار. «    
والسام.        

از خون دل نوشتم ...
کیوان محمودیاننامه ای به جناب رئیس جمهور
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ــری  ــال ١۳۰٢ هج ــان س ــت در آب ــان توانس ــه رضاخ ــد از آن ک بع
شمســی نخســت وزیر کشــور شــود و در رأس کابینــه قــرار بگیــرد، 
اقــدام بــه افتتــاح مجلــس پنجــم نمــود. کمــی بعــد در اواخــر همیــن 
ــت از  ــا سردارســپه صحب ــط ب ســال در رســانه ها و مطبوعــات مرتب
انقــراض دولــت قاجــار و تحــوالت بنیادیــن در نظــم کشــورداری بــه 
صــورت تغییــر رژیــم سیاســی ایــران از ســلطنت بــه جمهوریــت بــه 
میــان می آیــد. بســیاری از صاحب نظــران معتقدنــد کــه ایــن رفتــار 
رضاخــان بــه پیــروی از تغییــر ســاختار سیاســی ترکیــه بــود. ایــن 
ــط  ــی توس ــری شمس ــال ١۳۰۳ هج ــن س ــًا در فروردی ــرح نهایت ط

خــود رضاخــان ملغــی شــد. 
یکــی از مخالفــان ُمصــّر جمهــوری رضاخانــی -چنــان کــه مشــهور 
اســت- مرحــوم آیــت ا... مــدرس می باشــد. امــا ســوال مهــم ایــن 
ــا جمهوریــت  ــز ب ــراد دیگــری نی ــر از ایشــان اف ــا غی اســت کــه آی
بــه آن شــکل مخالــف بوده انــد یــا خیــر. یکــی  از اندیشــمندان آن 
روزگار کــه مخالــف ایــن نــوع تغییــر در رژیــم سیاســی بــه شــمار 
ــه  ــعاری ک ــن اش ــود. او در ضم ــار ب ــعرای به ــک الش ــت، مل می رف

بعضــًا در روزنامــه »قــرن بیســتم« چــاپ می شــد، مخالفــت خــود را 
ــام  ــه ن ــود ب ــعار خ ــی از اش ــرد. او در یک ــراز می ک ــرح اب ــن ط ــا ای ب
»غــزل جمهــوری« از ایــن مطلــب پــرده برمــی دارد کــه جمهــورِی 
مطلــوب رضاخــان ابــزاری بــرای عــزل شــاه قاجــار از تخــت شــاهی 
ــی از  ــران اســت. ایــن شــعر حــاوی ابیات ــر ای ــه ســلطنت ب و نیــل ب

ایــن دســت اســت:
» جمهوری سردار سپه مایه ننگ است

کاین صحبت اصاح وطن نیست که جنگ است...
بی علمی وآوازه ی جمهوری ایران

این حرف درین مملکت امروز جفنگست
آزادی و مشروطیت افتاده به زحمت
این گوهر پرشعشعه درکام نهگنست

افسانه جمهوری ما ملت کودک
عینًا مثل ملعبه شهرفرنگ است
درپردۀ جمهوری کوبد، دِر شاهی

ما بی خبر و دشمن طماع زرنگ است «

ــرزاده  ــان، می ــن جری ــل در ای ــتۀ داخ ــراد برجس ــر از اف ــی دیگ  یک
عشــقی، شــاعر آزاده و مردمــی بــود. او عــاوه بــر ایــن کــه مدیریــت 
روزنامــه »قــرن بیســتم« را برعهــده داشــت، خــود اقــدام بــه ســرودن 
ــه  ــعاری ک ــی از اش ــرد. یک ــی می ک ــت رضاخان ــعر در ذم جمهوری ش
ــه«  ــوری نام ــه او منتســب اســت شــعر »جمه ــده برخــی ب ــه عقی ب

ــات آن اشــاره می شــود: ــه برخــی از ابی ــل ب اســت کــه در ذی
» ... نخستین بار سازیم آفتابی

عامت های سرخ انقابی

که جمهوری بود حرف حسابی
چوگشتی تو رئیس انتخابی
بباید گفت کاین مرد فداکار
بود خود پادشاهی را سزاوار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

حقیقت بارک اهلل چشم بد دور
مبارک باد این جمهوری زور

از این پس گوش ها کر، چشم ها کور
چنین جمهوری بر ضد جمهور
ندارد یاد کس در هیچ اعصار
نباشد هیچ در قوطی عّطار

دریغ از راه دور و رنج بسیار... «

ــود و  ــرور می ش ــی ت ــن جوان ــقی در س ــرزاده عش ــورت می ــر ص  در ه
ــی سیاســی  ــه تظاهرات ــدرس ب ــوم م ــاش مرح ــا ت ــازه  او ب ــییع جن تش
علیــه رضاخــان بــدل می گــردد)ر. ک. کتــاب تحــوالت سیاســی تاریــخ 

ــی(. ــه حقان ــر موســی فقی ــر موســی نجفــی و دکت معاصــر از دکت
در مجمــوع بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، روشــن می شــود کــه مرحــوم 
مــدرس تنهــا مخالــف طــرح جمهــوری نبــود و اگــر چــه ظاهــراً خــود او 
ــور  ــه آن  ط ــی -ن ــور کل ــه ط ــت را ب ــه جمهوری ــد ک ــراز می کن ــم اب ه
ــه  ــن ب ــوال از معتقدی ــن س ــول دارد، ای ــد- قب ــان می خواه ــه رضاخ ک
جمهوری خواهــی حقیقــی رضاخــان قابــل طــرح اســت کــه چــرا او بعــد 
ــه  ــزد و ن ــی ن ــوری خواه ــز دم از جمه ــتن هرگ ــت نشس ــه حکوم از ب
تنهــا او کــه حتــی فرزنــد او هــم نــه فقــط تــاب تفــوق دکتــر مصــدق 
ــا قبــل از  ــاورد بلکــه ت ــه پشــتوانه اراده ملــی نی ــر اوضــاع کشــور را ب ب
انقــاب از پیــاده کــردن رژیــم جمهــوری در فضــای کان کشــور نیــز 

خــودداری کــرد؟

به نام خلق؛ به کام فرد
 آیا رضاخان واقعًا یک جمهوری خواه بود؟

امیرمهبد اسفندی
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ــوادث  ــي و ح ــنگي ،  قحط ــر و گرس ــر فق ــر اث ــر ب ــزاران نف ــاالنه ه س
ــد؛ در  ــن مي رون ــي از بی ــتارهاي جمع ــگ و کش ــدد و جن ــي متع طبیع
ــروت و  ــر اریکــه ي ث ــان ب ــه عــده ي دیگــري از انســان ها چن ــي ک حال
قــدرت تکیــه زده انــد کــه از شــدت ســیري و دارایــي،  بعضــا حتــي معاني 
ــاي  ــا و ظلم ه ــن بي عدالتي ه ــت. ای ــه اس ــگ باخت ــان رن ــا برایش دنی
ــدل و  ــا ع ــه ب ــه، چگون ــرا گرفت ــا را ف ــاي م ــر دنی ــه سراس ــي ک فراوان
ــع  ــد منب ــه آنســت کــه خداون ــد ســازگار اســت؟! مگــر ن ــت خداون عدال
خیــر محــض اســت، پــس فلســفه ایــن بي عدالتي هــا کــه منافــي خیــر 

و عمــل َحَســن اســت، چیســت؟!
 

* مفهوم عدل  
ــون  ــق پیرام ــه تحقی ــدا ب ــب، در ابت ــت مطل ــه حقیق ــیدن ب ــراي رس ب

مفهــوم عــدل و عدالــت مي پردازیــم.
ــردن اســت و در عــرف  ــر ک ــري و براب ــاي براب ــه معن ــت ب عــدل در لغ

ــل  ــوق دیگــران اســت کــه در مقاب ــت حق ــاي رعای ــه معن ــام ب ع
ظلم )= تجاوز به حقوق دیگران( به کار مي رود.

ــه« یعني دادن   در تعریــف عــدل آمــده اســت:  »اعطــاُء کِل ذي َحــقٍّ حقَّ
حــِق هــر صاحــب حــق. طبــق ایــن تعریــف  نخســت بایــد موجــودی را 
در نظــر گرفــت کــه دارای حقــی باشــد تــا رعایــت آن »عــدل« و تجــاوز 

بــه آن »ظلــم« نامیــده شــود. 
 در تعریــف موســعي نیــز آمــده اســت: »وضــُع کِل شــيٍء فــي َموِضِعــه« 
ــرکاري را  ــا ه ــودش و ی ــاي خ ــز در ج ــر چی ــرار دادن ه ــاي ق ــه معن ب
ــرادف  ــف عــدل م ــن تعری ــق ای ــه مطاب ــه شایســتگي انجــام دادن، ک ب

ــرد. ــرار مي گی ــه ق ــق کار حکیمان ــه مطاب ــت و کار عادالن حکم
ــام  ــاص و ع ــف خ ــوان در دو تعری ــدل را مي ت ــراد از ع ــت م در حقیق
ــام کار  ــري انج ــران و دیگ ــوق دیگ ــت حق ــي رعای ــرد: یک ــه ک خاص

ــه. حکیمان

* انسان مختار در جهان علت و معلول  
ــا  ــه اي بن ــان به گون ــت انس ــار و آزاد اســت؛ خلق ــودي مخت ــان موج انس
نهــاده شــده اســت کــه انســان، خــود تصمیــم بــر خیــر و شــر بگیــرد، 
بنــاي بــر بــدي گــذارد و یــا ســر بــه ســوي مســیر خیــر و حســن بگرداند 
تــا در نهایــت، بــه اختیــار خویــش ســیر کمــال وجــودي خــود را طــي 
نمایــد . بایــد توجــه داشــت کــه چنیــن موجــودي در عالمــي قــرار داده 
ــي ، جــزء الینفــک آن  ــوازم و قوانیــن علــي و معلول شــده اســت کــه ل
بــه شــمار مــي رود. همــواره آب خالــص در ســطح دریــا بــا دمــاي ١۰۰ 
درجــه بــه جــوش مي آیــد و ایــن قاعــده کلــي بــر تمــام جوانــب زندگــي 
انســان صــدق مي کنــد کــه علــت تامــه معلــول متناســب بــا خویــش را 

در پــي خواهــد داشــت. 

* صفات کمال الهي  
ــر کار  ــار را دارد و ه ــدرت و اختی ــب ق ــن مرات ــال، باالتری ــدای متع خ
ــه  ــدون اینک ــد، ب ــا نده ــد ی ــام ده ــد انج ــودی را می توان ــن الوج ممک
تحــت تأثیــر هیــچ نیــروی مجبورکننــده و مقهورکننــده ای قــرار بگیــرد. 
ولــی همــه آنچــه را کــه می توانــد، انجــام نمی دهــد بلکــه آنچــه را کــه 

می خواهــد و اراده می کنــد انجــام می دهــد.
ــه اراده او  ــم ک ــي مي دانی ــر اله ــت بي نظی ــت و خلق ــاس حکم ــر اس ب
ــات  ــه مقتضــای صف ــه آنچــه را ک ــی حســاب نیســت، بلک ــی و ب گزاف
کمالّیــه اش باشــد اراده می کنــد. و اگــر صفــات کمالّیــه او اقتضــای کاری 
را نداشــته باشــد هرگــز آن را انجــام نخواهــد داد. و چــون خــدای متعــال، 
کمــال محــض اســت، اراده او اصالتــًا بــه جهــت کمــال و خیــر مخلوقات، 
تعلــق می گیــرد و اگــر الزمــه وجــود مخلوقــی پیدایــش شــرور و 
نقایصــی در جهــان باشــد جهــت شــّر آن، مقصــود بالّتبــع خواهــد بــود؛ 
ــع آن  ــر بیشــتری اســت بالَتَب ــر خی ــکاک ناپذی ــه انف ــون الزم ــی چ یعن

ــود. ــع می ش ــی واق ــورد اراده اله ــب، م ــر غال خی
پــس مقتضــای صفــات کمالّیــه الهــی ایــن اســت کــه جهــان بگونــه ای 
ــن  ــر ممک ــال و خی ــترین کم ــًا دارای بیش ــه مجموع ــود ک ــده ش آفری

الحصــول باشــد.

* حوادث طبیعي و فساد هاي اجتماعي  
در حقیقــت حــوادث ناگــوار طبیعــي از قبیــل ســیل و زلزلــه و ... الزمــه 
فعــل و انفعــاالت و تزاحمــات عوامــل مــادی، معلــول عوامــل مختلــف 
ــر از عوامــل انســاني هســتند و  طبیعــي، جغرافیایــي و حتــي بعضــا متاث
چــون خیــرات آنهــا بــر شرورشــان غلبــه دارد، مخالــف حکمــت و عــدل 

خداونــد نیســت.
ــر و جنــگ  ــه فق ــه آن ب ــد آمــدن فســادهای اجتماعــی کــه از جمل پدی
ــي  ــي اجتماع ــر از زندگ ــز، متاث ــد نی ــاره ش ــف اش ــاي مختل و ظلم ه
ــت  ــای حکم ــه مقتض ــت ک ــان اس ــودن انس ــار ب ــه مخت ــان و الزم انس
ــح زندگــی اجتماعــی، بیــش از  ــن حــال، مصال الهــی می باشــد و در عی
مفاســد آن اســت کــه اگــر مفاســد، غالــب بــود، انســانی در زمیــن باقــی 

نمی مانــد.
از طــرف دیگــر بایــد درنظــر داشــت کــه وجــود ایــن رنج هــا و 
ــف  ــرای کش ــان ب ــاش انس ــب ت ــوی، موج ــک س ــا از ی گرفتاري ه
ــود،  ــف می ش ــع مختل ــا و صنای ــدن دانش ه ــد آم ــت و پدی ــرار طبیع اس
ــل  ــختي ها عام ــا س ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــر، دس ــوی دیگ و از س
بزرگــی بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و ترّقــی و تکامــل انســان ها 
می گــردد. و باالخــره، تحمــل هــر ســختی و رنجــی در ایــن جهــان اگــر 
بــه منظــور صحیحــی باشــد، پــاداش بســیار ارزنــده ای در جهــان ابــدی 

ــران خواهــد شــد. خواهــد داشــت و بنحــو احســن، جب

عدل الهي و بي عدالتي هاي موجود !
آیا شرور موجود در اطراف ما در جهان نافی عدالت الهی نیست؟

امیرحسین قدیری
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ــک  ــن«، ی ــس روه ــکل دین ــن روزی، »مای ــش در چنی ــال پی ۴9 س
یهــودی افراطــی، بخــش شــرقی مســجد االقصــی را بــه آتــش کشــید 
و بخــش وســیعی از مســجد در معــرض شــعله ها قــرار گرفــت. اگرچــه 
ــطین  ــردم فلس ــوزی های م ــا و دلس ــا تاش ه ــٌا ب ــوزی نهایت ــش س آت
آتــش خامــوش شــد، امــا خســارات جبــران ناپذیــری را بــرای قبلــۀ دوم 

مســلمانان در پــی داشــت.
ایــن اتفــاق کــه بــا پیامدهــای بســیاری همــراه بــود نهایتــًا منجــر بــه 
ــل  ــی جهــان پــس از ســازمان مل ــن الملل تشــکیل دومیــن ســازمان بی
ــپتامبر  ــا OIC  در ٢5 س ــامی ی ــکاری اس ــازمان هم ــد. س ــد ش متح
ــران  ــاس س ــرد. اج ــه کار ک ــاز ب ــور، آغ ــت 57 کش ــا عضوی ١9۶9 ب
ــورهای  ــه کش ــاس وزرای خارج ــال و اج ــه س ــر س ــازمان ه ــن س ای
ــوارد موجــود در دســتور کار  ــه م عضــو هــر ســاله برگــزار می شــود و ب
ــه  ــود ک ــی صــادر می ش ــات، قطعنامه های ــد و در طــی تصمیم می پردازن
تــا بــه امــروز تعدادشــان از صــد عبــور کــرده اســت. در همیــن راســتا، در 
ســال ٢۰۰5 ســندی تحــت عنــوان »میثــاق حقــوق کــودک در اســام« 
در صنعــا بــه تصویــب ایــن ســازمان رســید؛ امــا علــی رغــم امضــای ٢۰ 
کشــور، ایــن ســند در طــی ایــن پانــزده ســال هیــچ گاه جنبــۀ الــزام آور 
پیــدا نکــرد و قبــل از فعــال شــدن ســاز و کار نظارتــی مقــرر در میثــاق، 
ســازمان در جهــت روزآمــد ســازی و اصــاح اســناد خــود، چنــدی پیــش 
ســندی جدیــد تحــت عنــوان »کنوانســیون ســازمان همــکاری اســامی 
در زمینــۀ حقــوق کــودک« را ارائــه کــرد. پیــش نویــس ایــن کنوانســیون 
ــا نقطــه نظــرات خــود  ــرای کشــورهای عضــو ارســال شــده اســت ت ب

ــکاری  ــازمان هم ــه س را ب
ــا  اســامی ارســال کننــد ت
ــا ایــراد تغییراتــی،  ــٌا ب احیان
تصویــب  بــه  ســرانجام 

نهایــی برســد.
بهانــه ســعی  ایــن  بــه 
نویــس  پیــش  کردیــم 
ــورد  ــیون را م ــن کنوانس ای
مطالعــه قــرار داده و بــه 
طــور خاصــه بــه بررســی 
نقــاط  و  بپردازیــم  آن 
چالش هــای  و  افتــراق 
پیــش  ایــن  موجــود 
نویــس را بــا نظــام فقهــی 
جمهــوری  حقوقــی  و 
ــه  ــران مقایس ــامی ای اس

کنیــم.
ــوب  ــز خ ــر چی ــل از ه قب
شــود  یــادآوری  اســت 
کــه متأســفانه در نظــام 
ــند  ــک س ــا، ی ــی  م حقوق
ــر  ــر ب ــد ناظ ــع و واح جام

حقــوق کــودکان را در اختیــار نداریــم، و لــذا بــرای کار تطبیقــی الجــرم 
ــم. ــوع کنی ــران رج ــی ای ــام حقوق ــف نظ ــن مختل ــه قوانی ــد ب ــا بای م

پیــش نویــس کنوانســیون حقــوق کودک ســازمان همــکاری، شــامل ۳۰ 
ــا میثــاق حقــوق کــودک کــه شــامل  مــاده می باشــد کــه در مقایســه ب
٢۶ مــاده بــود، مــا شــاهد تغییــر قابــل توجهــی حداقــل در شــکل ســند 
نمی باشــیم. عــاوه بــر ایــن، مقدمــه ای دو صفحــه ای در ابتــدای ســند 
ــر جهانــی بــودن،  آورده شــده کــه از اصــول اســامی یــاد می کنــد و ب
غیــر قابــل تفکیــک بــودن و بــه هــم تنیــده بــودن حقــوق بشــر تصریــح 
ــه  ــه ب ــا توج ــند، ب ــه س ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد و ب می کن
پیشــینه های تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی کشــورهای عضــو نــگارش 
یافتــه اســت و شــریعت اســامی ســلطه دارد؛ البتــه بــا در نظــر داشــتن 

قوانیــن داخلــی کشــورهای عضــو. 
مــادۀ ١ ایــن کنوانســیون بــه تعریــف کــودک پرداختــه اســت: »از نظــر 
ــال  ــر ١8 س ــان زی ــر انس ــای ه ــه معن ــودک ب ــر، ک ــیون حاض کنوانس
اســت...«. همانطــور کــه مشــهود اســت، ایــن تعریــف نمی توانــد 
تعریــف کامــل و مفیــدی تلقــی شــود و بســیار کلــی بــه ایــن موضــوع 
پرداختــه شــده اســت و پرواضــح اســت کــه نمی تــوان بــر اســاس چنیــن 
تعریفــی، تمــام آثــار عرفــی، شــرعی، کیفــری و ... را بــر آن اســتوار کــرد. 
اگــر ایــن تعریــف پذیرفتــه شــود، مشــکات و تبعــات بســیاری را بــرای 
ــار خواهــد آورد؛ بــه عنــوان مثــال اگــر دختــری  جامعــه و کشــور بــه ب
ــه تلقــی شــده و  در ســن ١7 ســالگی ازدواج بکنــد، ایــن ازدواج کودکان

محکــوم خواهــد بــود.
ــردی  ــر ف ــه اگ ــت ک ــن اس  همچنی
مرتکــب  ســالگی   ١8 ســن  زیــر 
ــری  ــئولیت کیف ــود، مس ــی بش جرم
نخواهــد داشــت. در مــادۀ ۶ ایــن 
کنوانســیون، بنــد پ، در ذیــل عنــوان 
ــازات  ــم: »مج ــات می خوانی ــق حی ح
ــر ١8 ســال،  ــه شــخص زی اعــدام، ب
از  کــه  مادرانــی  و  بــاردار  زنــان 
کــودکان زیــر ٢ ســال خــود مراقبــت 

نمی شــود. تحمیــل  می کننــد، 
ــد  ــن نبای ــدام همچنی ــازات اع  مج
بــرای جرایمــی کــه قبــل از رســیدن 
انجــام شــده اند،  بــه ١8 ســالگی 
اعمــال شــود.« فــرض کنیــد پســری 
ــل  ــب قت ــالگی مرتک ــن ١7 س در س
می شــود، اساســٌا مجــازات اعــدام 
بــرای او ولــو بعد از ســن ١8 ســالگی 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــد ش ــال نخواه اعم
ایــن در مــادۀ 5 کنوانســیون آورده 
ــودک  ــد ک ــه: »... بای ــده اســت ک ش
را از هرگونــه تبعیــض و مجــازات بــر 
اســاس وضعیــت، فعالیت هــا، اظهــار 

تازه  بهار است او
نیم نگاهی بر پیش نویس جدید OIC در رابطه با حقوق کودکان

محمدمهدی داستانی
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ــواده  ــا اعضــای خان ــی ی ــد والدیــن، سرپرســتان قانون ــا عقای ــد خــود ی عقای
محافظــت کننــد.« یعنــی اگــر یــک نوجــوان ١۶ ســاله بیایــد و در خیابــان 
ایجــاد مزاحمــت کنــد، فحاشــی کنــد و ...، هیچگونــه مســئولیت کیفــری و 
ــه  ــن گون ــٌا ای ــود. طبیعت ــه نمی ش ــر گرفت ــرای او در نظ ــی ب ــع مجازات بالتب
قوانیــن، زمینــۀ سوءاســتفاده را فراهــم می کننــد. بــر فــرض یــک فــرد بالــغ 
و عاقلــی کــه زیــر ســن ١8 ســال قــرار دارد، عامــداٌ و بــا در نظــر داشــتن این 
قانــون، مرتکــب قتــل می شــود؛ یــا افــراد بــاالی ســن ١8 ســال، نوجوانــان 
و کــودکان را ترغیــب و تشــویق بــه ارتــکاب جرایــم مدنظــر خــود می کننــد. 
خــوب اســت کــه اشــاره کنیــم بــا توجــه بــه اصاحاتــی کــه ســال ١۳9٢ 
در حقــوق جــزای مــا صــورت گرفــت، بحــث مســئولیت کیفــری تدریجــی 
مــورد شناســایی قــرار گرفــت؛ در صورتــی کــه قبــل از آن ســن مشــخصی 
قــرار  تأییــد  مــورد 
ــت  ــت و درس می گرف
ایــن  ماننــد  بــه 
مــا  نویــس،  پیــش 
بودیــم کــه  شــاهد 
ــل  ــک روز قب ــرد، ی ف
از ســن ١8 ســالگی 
ــئولیت  ــه مس هیچگون
ــر عهــده  ــری را ب کیف
نداشــت و یکبــاره از 
ــه  ــن قضی ــد ای روز بع
می شــد.  بالعکــس 
در  کــه  در صورتــی 
بــا  جدیــد،  قانــون 
ــان  ــودکان و نوجوان ک
ــازۀ  ــه ب ــه ب ــا توج ب
ــتفاده  ــان و اس سنی ش
از علــم روان شناســی 

ــرد.  ــورت می گی ــب ص ــورد مناس ــی، برخ ــرم شناس و ج
نکتــۀ دیگــری کــه بــا یــک نــگاه کلــی بــه کنوانســیون به چشــم می خــورد، 
ترتیــب نامأنــوس و نامناســب مــواد کنوانســیون هســت. بــه عنــوان مثــال 
ــاره دارد، در  ــه آن اش ــری می باشــد و ب ــادۀ 5، بحــث حــول حــق براب در م
حالــی کــه در مــادۀ ۶ و 7 بــر حــق حیــات و حــق بــر هویــت اشــاره شــده 
اســت. بدیهــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن حقوقــی کــه بــرای یک انســان 
متصــور اســت، حــق بــر زندگــی می باشــد! امــا در ایــن پیــش نویــس حــق 
ــا در جــای دیگــر، در  ــان شــده اســت. ی ــری بی ــات متأخــر از حــق براب حی
ــم،  ــاهده می کنی ــودک را مش ــت ک ــامت و بهداش ــث س ــا بح ــادۀ ١5 م م
ــده،  ــادۀ ١۴ آورده ش ــب در م ــی مناس ــتاندارد زندگ ــدی از اس ــق بهره من ح
ــق  ــا ح ــده، ی ــان ش ــادۀ ٢١ بی ــودک در م ــال ک ــن در قب ــئولیت والدی مس
آمــوزش را مــا در مــادۀ ١٢ می بینیــم؛ و نکتــۀ جالــب توجــه اینجاســت کــه 
ایــن مــواد مهــم، بعــد از حــق آزادی بیــان و حــق آزادی تجمــع مســالمت 
آمیــز )مــواد 9 و ١۰( آورده شــده اند! ایــن مــوارد بــه خوبــی نشــان می دهــد 
ــلیقگی  را  ــی س ــوع ب ــک ن ــیون، ی ــواد کنوانس ــب م ــش و ترتی ــه در چین ک

شــاهد هســتیم و ایــن قابــل قبــول نیســت. 
بــر خــاف کنوانســیون حقــوق جهانــی کــودک ســازمان ملــل، کــه بســیار 
هــم مــورد انتقــاد حقوق دانــان مســلمان قــرار گرفــت و شــروع بهره منــدی 
از حــق حیــات را بــرای کــودک از زمــان تولــد در نظــر گرفتــه بــود، مــا در 
ــات کــودک  ــاز حــق حی ــه آغ ــن هســتیم ک ــادۀ ۶ کنوانســیون شــاهد ای م
ــوم  ــن را محک ــٌا ســقط جنی ــد و صراحت ــبه می کن ــی محاس را از دوران جنین
ــادرش  ــم م ــی در رح ــق دارد از دورۀ جنین ــی ح ــر  کودک ــد: »ه می نمای

شــروع بــه زندگــی کنــد.

ــاده  ــوق الع ــرایط ف ــر در ش ــد، مگ ــوع باش ــد ممن ــن بای ــقط جنی  س
ضــروری کــه مســتلزم رعایــت منافــع ســامت مــادر، جنیــن یــا هــر 
دوی آنــان باشــد.«  از دیگــر نــکات مثبــت و قابــل توجــه ایــن پیــش 
نویــس، در نظــر گرفتــن و بیــان مســئولیت های کــودکان در مــادۀ ٢٢ 
کنوانســیون، عــاوه بــر حقــوق ایشــان اســت؛ کــه البتــه خیلــی کلــی 
در مــورد آن اشــاره شــده اســت و دارای ابهامــات زیــادی باالخــص در 
ــم در  ــی کــودکان اســت؛ همانطــور کــه می دانی بحــث مســئولیت مدن
حقــوق مدنــی مــا، در صــورت وارد شــدن خســارت از طــرف کــودک، 
آن کــودک پــس از خــارج شــدن از دورۀ کودکــی موظــف اســت کــه 
خســارت وارده را جبــران کنــد، کــه در ایــن کنوانســیون به آن اشــاره ای 

نشــده اســت.
ــان  ــس، یکس ــش نوی ــن پی ــان ای ــتی های پنه ــی از کاس ــاید یک ش
ســازی فرزنــد مشــروع و غیرمشــروع در ایــن ســند اســت.  البتــه مســلم 
ــه  ــدارد و بایــد همــه گون ــد نامشــروع هیــچ گناهــی ن اســت کــه فرزن
ــچ کــس  ــرد و هی ــی از او صــورت بگی ــی و حیثیت ــای حفاظت حمایت ه
اجــازه نــدارد کــه بــه حــق حیــات و حــق ســامت او تعرضــی کنــد یــا 
بــا القــاب زشــت او را خطــاب کنــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه در فقــه 
اســامی، بــه هــر حــال ایــن افــراد از یــک ســری مناصــب و شــغل ها، 
ماننــد قضــاوت، شــهادت دادن و امامــت جماعــت محــروم می باشــند. 
ــوان کار  ــل عن ــیون، ذی ــادۀ ١9 کنوانس ــه م ــیم ب ــته باش ــی داش نگاه
ــره  ــکل های به ــۀ ش ــل هم ــد در مقاب ــودک بای ــر ک ــودکان: »ه ک
ــاک  ــت خطرن ــن اس ــه ممک ــرکاری ک ــام ه ــادی و انج ــرداری اقتص ب
باشــد یــا در پیشــرفت جســمی، روانــی، معنــوی، اخاقــی یــا اجتماعــی 
ــا حــق آمــوزش را از وی ســلب کنــد،  کــودک اختــال ایجــاد کنــد ی
ــرط هایی  ــا و ش ــا قید ه ــد ب ــه می بینی ــور ک ــود.« همانط ــت ش محافظ
ــه طــور کامــل بحــث  ــان شــده اســت، عمــٌا ب ــن مــاده بی کــه در ای
کار کــودکان ممنــوع اعــام شــده اســت؛ در صورتــی کــه چنــد خــط 
ــو  ــورهای عض ــت: »کش ــته اس ــو خواس ــای عض ــر از دولت ه پایین ت
بایــد حداقــل ســن کار، شــرایط و ســاعات کار بــرای پذیــرش کــودکان 
در شــغل را تعییــن کنــد.« ایــن ابهــام در محتــوای مــادۀ ١9 بــه هیــچ 
ــب  ــل از تصوی ــه قب ــی رود ک ــرش نیســت و انتظــار م ــل پذی وجــه قاب
نهایــی پیــش نویــس، ایــن تناقــض بــر طــرف بشــود. همینطــور بایــد 
ــودک  ــارکت ک ــل ســن مش ــی، حداق ــناد جهان ــه در اس ــود ک ــان ش بی
ــا در  ــا م ــد، ام ــام کرده ان ــال اع ــلحانه را ١5 س ــات مس در مخاصم
ــر تصمیــم گیــری   ذیــل مــادۀ ١8 ایــن کنوانســیون شــاهدی مبنــی ب
ــم؛ آن  ــات را نمی یابی ــارکت در مخاصم ــن مش ــل س ــام حداق در اع
هــم در صورتــی کــه مــا در خاورمیانــه شــاهد درگیری هــای بســیاری 
هســتیم و گروه هایــی ماننــد داعــش، علنــٌا از کــودکان در مخاصمــات 

ــد.  ــره می برن ــود به خ
در پایــان خــوب اســت اقــرار کــرد کــه با همــۀ ابهامــات و کاســتی هایی 
 )OIC( کــه در پیــش نویــس کنوانســیون ســازمان همــکاری اســامی
ــودک  ــوق ک ــند حق ــر از س ــر و کامل ت ــند مترقی ت ــن س ــود دارد، ای وج
ســازمان ملــل ظاهــر شــده اســت و بــه جنبه هــای بیشــتری از حقــوق 
کــودکان و نوجوانــان پرداختــه اســت. همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه 
کمیســیون حقــوق بشــر اســامی ایــران هم اکنــون مســئولیت بررســی 
ــر عهــده دارد و پــس از بررســی و تحلیــل آن  ایــن پیــش نویــس را ب
توســط متخصصــان ایــن حــوزه، قصــد دارد کــه نقدهــا و ایــرادات خــود 
ــب  ــل از تصوی ــا قب ــد ت ــه ده ــامی ارائ ــکاری اس ــازمان هم ــه س را ب

نهایــی ایــن پیــش نویــس مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
» بــا تشــکر از خانــم دکتــر طــه، جنــاب دکتــر کریمی نیــا 

ــر میرمحمدی. « ــاب دکت و جن

بـــا همــه ابهامــات و 
کاســـتی هایی کـه در پیـش 
نویـــس کنوانســـیون سـازمان 
 )OIC(اسلـــامی همـــکاری 
وجــــود دارد، ایــــن ســند 
ــل تــــر  ــی تــــر و کام مترق
از ســــند حقــــوق کــودک 
ســـازمان ملـــل ظاهـــر شـده 
ــای  ــه هـ ــه جنب ــت و بـ اسـ
بیشـتری از حقـوق کـودکان و 
نوجوانـــان پرداختـــه اسـت.




