
باید بحران کمبود دارو را مدیریت می کردیم

فاطمه هاشمي:

مسئولیت تحریم ها بر دوش
حكومت ایران است

کسانی هستند که رنگ جبهه را ندیده

اما حقوق جانبازی دارند

گفتگو با هوشیار سلطانی فر
از بازماندگان جنگ ایران و عراق
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     آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، منجمله نسرین ستوده، 
عیسی سحـرخیز، احـمد زیدآبـادی، فیض ا... عرب سـرخی و 
محبوبه کرمی با مرخصی متصل به آزادی یا آزادی مشـروط از 

زندان اوین، از اتفاقات مثبت ماه گذشته تلقی می شود.
     سرپرســت وزارت علوم نیز از تشــكیل کمیته ی ویژه در 
خصوص دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل خبـر داد و 
مدعی شــد که تاکنون طبــق بررســی های صورت گرفته، 
تعدادی از دانشجویان بـا شـرایط عنوان شـده، مجوز ادامه ی 

تحصیل گرفته اند.
     تبرئه ی امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجدید نظر، 
15تقلیل حـكم  سـال حبـس و تبـعید در بـرازجان عبـدالرضا 
10قنبری، معلم زندانی، به  سال حبس تعزیری بدون تبـعید از 
سوی دیوان عالی کشور و تغییر حـكم اعدام سـعید ملك پور و 
احــمدرضا هاشــم پور نیز که بــه راه اندازی ســـایت های 
پورنوگرافی محكوم اند، به حبس ابـد؛ از دیگر موارد مثبـت در 

ماه گذشته بود. 
    تشـدید بـرخورد بـا پوشــش غیر اســالمی در پایتخت در 
شهریورماه و افزایش قابل توجه حـضور گشـت های ارشـاد از 
جمله محدودیت های اعمالی بر شهروندان در شهریور ماه بود. 
عالوه بر این، نیروی انتظامی شهر ساری هم، طی اقدامی چند 
تن از جوانان این شهر را بازداشت و اقدام به گرداندن ایشان در 

شهر نمود.

     اضافه شدن بیش از 4 هزار کارگر سـاختمانی، بـه جمعیت 
بیكاران کشور به دلیل اتمام پروژه های مسـكن مهر نیز، یكی 

از گزارشات نقض حقوق کارگران در شهریور ماه بود.
    هم چنین در بیســت و پنجمین ســالگرد اعدام شــدگان 
، ماموران امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم دهم  67تابستان 

شهریور ماه در گورستان خاوران جلوگیری کردند.

     قتل عطاءا... رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس بـه 
ضرب گلوله نیز، یكی از رویدادهای مهم شــهریور ماه بـــود. 
همین طور مردی که بــارها همســرش را مورد آزار و اذیت و 
شــكنجه قــرار داده بــود، در نهایت وی را در آشــپزخانه ی 

منزلشان به آتش کشید.
ساله ای به نام عرفان در صبـح   18     بـه دار آویختن نوجوان 
23روز شنبه  شهریور ماه که پیش تر به اتهام  ”تجاوز به عنف”، 
بازداشـت شـده بـود، در برابــر دیدگان مردم در میدان والیت 
قائمشهر، از موارد مهم نقض حقوق بشر در آخرین ماه تابستان 

بود.
     از سـوی دیگر بـعد از انتشـار خبـر اعدام یك شـهروند در 
جوانرود، شـــاهد مرگ کودکی هشـــت ســـاله، در یكی از 
روستاهای این شهرستان به هنگام تكرار آن صحنه ی اعدام با 

هم بازی هایش بودیم. 

دیده بان

کاریكاتور ماه

کاری از علی شافعی
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آیا زمان پایان بخشیدن به ادبیات جنگ ستایانه فرا نرسیده؟

نگاهی به مفهوم ادبیات جنگ و ادبیات ضد جنگ در ایران

     با آغاز جنگ هشت ساله ی عراق علیه ایران، نویسندگان دولتی 

و برخی غیر دولتی ما کوشیدند، حوزه ای را در ادبیات بازگشایند که 

گرچه در بسیاری از کشورهای جهان دارای پیشنه و سنت بود، برای 

ادبیات داستانی ما نونهال و نحیف شمرده می شد. این شاخه ی 

نورسته و نحیف اما، گرفتار معضالت آسیب شناختی فراوانی نیز شد. 

از آن جا که جنگ هنوز برقرار بود، متولیان کوشیدند از ادبیات به 

مثابه ی ابزاری برای تهییج و برانگیختن مقاومت مردمی علیه 

دشمن استفاده برند. از این رو پدید آمدن ادبیاتی شعاری، دولتی و 

سفارشی در آن برهه ی خطیر زمانی، خواه ناخواه قابل فهم و حتی 

توجیه است. آسیب شناسی فرمی و محتوایی این 

شاخه از ادبیات، خود حدیث مفصلی است که اکنون 

مجال پرداختن به آن نیست و در این کوتاه، تنها به 

این اشاره بسنده می کنیم که: در چنین ادبیاتی به 

سبب هراس از بهره وری دشمن، درباره ی این پرده 

از نمایش جنگ، هیچ گفته نمی شود که جنگ 

چگونه دنیای کودکان را ویران می سازد و اگر نیز 

کودکان از بالیای جانی آن برهند، چگونه ذهن و 

روحشان ممكن است تا پایان زندگی زهرآلود بماند. 

هم چنین درباره ی رنج و مصائب زنان و کهنساالن 

و غیر نظامیان نیز، چیز چندانی در این نوع از ادبیات 

نمی یابیم؛ گویی جنگ حماسه ای است مقدس و 

خجسته که فقط روح آدمیان را شرف و تعالی     

می بخشد و الجرم هر نغمه ای در بازگویی آسیب هایش، “ضد 

جنگ” و در نتیجه ضد این قداست و حماسه و ضد ملی و ضد 

مذهبی خواهد بود.

     چنین بود که اصطالح "ضد جنگ" بدل به برچسبی شد برای 

تخطئه و سرکوب هر ندای صلح طلبانه و هر نگاه انتقادی به    

پدیده ی جنگ؛ و گفتیم که هر چند در دوران جنگ چنین رویكردی 

قابل فهم بود، انتظار می رفت با پایان یافتن جنگ و رفع فضا و 

شرایط جنگی، دیگر بتوان به پرده های دیگری از جنگ نیز 

نگریست، یعنی به کودکی های بر باد رفته، به زنان معشوق گم 

کرده، به مادران و پدران فرزند از دست داده و غیره. اما سوگمندانه، 

در، هنوز بر همان پاشنه می چرخید و متولیان، هر روایت متفاوتی را 

با گرز گران "ضد جنگ" بودن اثر، می نواختند. بهترین آثار ادبیات 

جنگ ما از ”زمین 

سوخته”ی ”احمد محمود” 

گرفته تا “من قاتل پسرتان 

هستمِ” احمد دهقان”، از 

“ناگهان سیالب” ”سحابی” 

تا “شب ملخ” “مجابی” و از “محاق” ” کوشان” تا ”عقرب روی پله 

های راه آهن اندیمشك” “آبكنار”، با خوردن این برچسب با بی 

مهری و گاه سرکوب روبه رو شدند؛ تو گویی جنگ خواهی و جنگ 

پرستی فضیلتی باشد و صلح خواهی رذیلت.

     از این رو، به گمانم دیگر زمان آن رسیده است 

که پس از گذشت این سالیان نه چندان کوتاه از 

پایان جنگ، تعاریف خودمان را از این واژه ها 

مشخص گردانیم و خود را از شر برچسب های 

سیاسی و ایدئولوژیك برهانیم. می باید پرسید 

ادبیات جنگ چیست و ادبیات ضد جنگ کدام؟

     ادبیات جنگ، به ادبیاتی اطالق می شود که به 

شرح و توصیف پدیده ی جنگ و یا آثار غیرمستقیم 

آن بر جوامع و انسان ها -مانند اوضاع و احوال 

پشت جبهه، تأثیر جنگ بر محیط ها و افراد 

غیرنظامی، تبعات جنگ مانند قحطی، فقر، بیكاری 

و غیره- می پردازد.  براساس چنین تعریفی، اثری 

ممكن است جزو ادبیات جنگ شمرده شود، بی 

آنكه در آن تصویر مستقیمی از جبهه و سرباز و توپ و تفنگ ارائه 

شود.

     اما ادبیات ضدجنگ طبعیتاً ادبیاتی است که، بر وجوه منفی 

جنگ تأکید دارد و افزون بر صلح خواهی، نفرت از جنگ را ابراز می 

کند. با این حال، چنین تعاریفی چندان دقیق نیست، زیرا نه الزاماً 

آنچه ادبیات جنگ می نامیم جنگ طلبانه است و نه در بسیاری از 

موارد ادبیات جنگ نافی دفاع و مقاومت در برابر تهاجم و تجاوز به 

شمار می رود.

     حقیقت آن است که ما خواه ناخواه، مواجهه با گونه ای خلط 

مبحث هستیم. ما دانسته یا ندانسته ادبیات ضد جنگ را نیز ذیل 

عنوان ادبیات جنگ می گنجانیم. به این ترتیب، چاره ای نیست جز 

اینكه هر اثری را که ارتباطی با مقوله ی جنگ دارد -حال خواه آن را 

1392شمارهی    مهر  294

* رضا نجفی



مثبت بپندارند خواه منفی- جزو ادبیات جنگ بشماریم. اما سپس 

ناچاریم برای این عنوان گل و گشاد نیز، شاخه هایی قائل شویم و 

آثار متفاوت را طبقه بندی کنیم.

     در این طبقه بندی می توانیم عناوین متفاوتی مانند: ادبیات 

ضدجنگ (معموالً برای کشورهای متجاوز اما شكست خورده مانند 

آلمان در دو جنگ جهانی)، ادبیات مقاومت (برای کشورهای قربانی 

و اشغال شده مانند فرانسه در جنگ جهانی دوم)، ادبیات دفاع میهنی 

(برای کشورهای مورد تجاوز، اما سرانجام پیروزمند مانند شوروی)، 

ادبیات جبهه (که به توصیف خط مقدم نبرد میان دو نیروی متخاصم 

می پردازد)، ادبیات پشت جبهه (که به تأثیر جنگ در فضای 

غیرنظامی توجه دارد)، ادبیات اسارت (که توصیف گر تجربیات 

زندانیان جنگی است)، ادبیات گریز (که حكایت گر فراریان جنگی 

است)، ادبیات تبعید (که بخشی از آن متعلق است به آوارگان ناشی از 

بروز جنگ) و ادبیات جنگ های داخلی (که عمدتاً به جای دشمن 

خارجی، گروه هایی در داخل یك کشور با هم در تخاصم اند) را 

برشمریم.

    این فهرست می تواند با عناوین دیگر نیز ادامه یابد اما به هر 

حال، حقیقت این است که همه ی این فهرست عمالً ذیل ادبیات 

جنگ شناخته می شوند.

     اما نكته ی دیگر وجود دو عنوانی است که ما در ایران غالباً برای 

نامیدن ادبیات جنگ، خود به کار می بریم: ادبیات دفاع مقدس و 

ادبیات پایداری. حقیقت آن است که از میان این دو من به شخصه 

عنوان ادبیات پایداری را بیش تر می پسندم. از جمله دالیل این 

ترجیح این است که واژه ی پایداری یا دفاع، خواه ناخواه بار مثبتی 

نیز به همراه دارد. دیگر اینكه هنگامی که ما عنوان "ادبیات دفاع 

مقدس" را به کار می بریم، ولو منظورمان از مقدس به دفاع بازگردد، 

ادبیات آن را نیز از هر داوری و نقد و بررسی معاف و ممنوع کرده ایم. 

آیا به راستی ما مجاز نیستیم اثری کم مایه از لحاظ ادبی را که در 

ستایش دفاع ما علیه تجاوز دشمن بوده است، نقد کنیم؟ و اگر 

مجازیم، چه اصرار داریم این ادبیات را مقدس بنامیم؟ نكته ی دیگر 

این است که آیا قداست تنها در انحصار ماست؟ آیا پارتیزان یوگسالو 

یا قربانیان کوره های آدم سوزی نازی ها، نمی توانند همان اندازه 

محق و شریف باشند که کشته های ما؟ آیا این مقدس انگاری ما به 

گونه ای تعصب و جزمیت و تعطیلی نقد و بررسی نخواهد انجامید؟ 

سرانجام اینكه اصرار ما بر چنین عنوانی ممكن است در برخی از 

موارد بهانه ای شود تا برخی به نام دفاع و پایداری، جنگ و فجایع 

آن را بستایند یا هر نگاه صلح طلبانه و منتقد خشونت و خونریزی را 

نامقدس و نامشروع بپندارند.

     به گمانم به رغم استثناها و نادقیق بودن این کالم، بپذیریم هر 

دفاعی پسندیده و هر جنگ خواهی، مذموم است و اگر پای هر گونه 

داوری ارزشی در کار است، مراقب باشیم نه روایت گران پایداری را 

جنگ طلب بنامیم و نه نكوهش کنندگان خشونت و خونریزی را 

مخالف دفاع و پایداری در راه آزادی جلوه دهیم.

* نویسنده و منتقد ادبی
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افتتاحیه ی بازی های ورزشی ارامنه ی

کشور در باشگاه آرارات تهران

عكس ماه

عكس از مهر
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فتوشاِپ عكِس نتیجه ی آیت ا... خمینیتوسط

مادرش نعیمه اشراقی در فیس بوك

نعیمه اشراقی در پاسخ به انتقادها

در صفحه فیس بوك خود نوشـت:

دوستان عزیز لطفا به عوعو کردن

اشخاص حساسیت نشـان ندهید

عطاء ا... رضوانی
شهروند بهایی ساکن

بندرعباس به ضرب

گلوله به قتل رسید

وزیر شدن پورمحمدی

در بیست و پنجمین

67سالگرد کشتار  

ارجاع پرونده ی حصر موسوی و کروبی
به شورای امنیت ملی

ساپورت پوشیدنِ زنان

و تشدید فعالیت گشت های ارشاد

مفقود شدن آرش صادقی و

انكار وجود وی از سوی اژه ای

در زندان اوین در سال

92 و چنین فردی91

وجود نداشته است

نژاد پرستی بر علیه مهاجرین افغان در ایران

زشت: مسئوالن مدرسه ای ابتدایی در یزد

خوب: رفع تحریم گوگل پلی و اپل

بد: مصطفی پورمحمدی

فیلتر سایت روحانی سنج
خودداری مجدد ایران از

دادن ویزا به احمد شهید

اهدای جایزه ی “یانوش پانونیوش” از سوی

انجمن قلم مجارستان به سیمین بهبهانی

فتوشاپ

کاریكاتور از اکونومیست
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پرونده ی ویژه

4

تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران

پرونده ی ویژه
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خودداری کردند و شـورای 

امنیت ســــــازمان ملل، 

قـطعنامه ای را علیه ایران 

صادر کرد.

     تحـریم های امریكا و 

جامعـه ی جهانـی پـس از 

1357انقــالب  ایران هم، 

به دالیل متفاوت ادامه یافت و اگرچه با فراز و نشیب های بسـیار 

همراه بود، در نهایت منجر به ارجاع پرونده ی هسته ای ایران بـه 

. شورای امنیت سازمان ملل شد

     اشـغال ســفارت امریكا در ایران در ماه های نخســت پس از 

انقــالب، موجب قــطع رابـــطه دیپلماتیك دو کشـــور و آغاز       

تحریم های امریكا علیه ایران شـد. امریكا هم چنین دارایی های 

ایران بـه ارزش دوازده میلیارد دالر، شــامل طال، پس انداز های 

بـانكی و اموال دیگر این کشـور را مسـدود کرد. مقــامات امریكا    

می گویند که بیشتر این دارایی ها را در ازای رهایی گروگان های 

امریكایی آزاد کردند؛ اما به گفته ی مقامات ایران دارایی هایی بـه 

ارزش ده میلیارد دالر هنوز مسـدود مانده اسـت. گرچه مقــامات 

امریكایی ارزش دارایی های مسدود مانده ی ایران را بسـیار کمتر 

از این رقم ذکر می کنند.

ت
س

یا
س

تاریخچه ی تحریم های بین المللی بر علیه ایران

علی عجمی

     تحـریم هاى اقـتصادى بـین المللى، بـر اسـاس فصل هفتم 

منشور سازمان ملل متحد از سـوى شـوراى امنیت سـازمان ملل 

اعمال می شود.

     طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورا قـدرت زیاد 

و گســترده ای بــرای ارزیابـــی تصمیم های گرفته شـــده در     

وضعیت های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه هـای صلـح، یـا 

اعمال خشونت و زور در سطح جهانی دارد.

     شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقـی یك وضعیت 

و قبول آن بـه عنوان تهدیدی بـرای صلح یا نقـض صلح یاعملی 

تجاوزگرانه، ابتدا تصمیمات موقـتی اخذ می کند(تصمیم هایی که 

جنبـه ی غیرنظامی دارد) تا از پیچیده تر شــدن اوضاع جلوگیری 

نماید. سپس در صورت نیاز، می تواند مجازات هایی از قبیل قطع 

کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتبـاطات زمینی، هوایی، دریایی، 

پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قـطع 

روابط دیپلماتیك را در نظر بگیرد و تمام دولت هایعضو سازمان، 

. موظف اند آن ها را اجرا نمایند

     اولین تجربـه ی تحـریم ایران از سـوی کشـورهای غربـی و 

مشخصاً امریكا، به قبل از انقـالب و دوران نخسـت وزیری دکتر 

مصدق بر می گردد. در آن زمان کشـورهای امریكا و انگلیس، در 

واکنش بــه جریان ملی شـــدن صنعت نفت، از خرید نفت ایران 
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 میلیون دالر در صنایع نفت و گاز ایران از سوی40
تمامی کشورها و شرکت ها 

تصویب قانون ایلسا: ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از

دخالت ایران علیه برقراری صلح در خاورمیانه، حمایت
از تروریسم وتالش برای کسب سالحهای کشتارجمعی 

4
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1992اکتبر 
دستیابی ایران به فناوری سالح های پیشرفته ی

نظامی
تحریم صادرات کاالهای دو منظوره به ایران، لغو

قرارداد کونگو

1993می
تهدید منافع امریكا در خلیج فارس از سوی

جمهوری اسالمی
استراتژی مهار دوجانبه ی ایران و عراق 

اعمال تحریمهای جامع در همه ی زمینه های بازرگانی1995می 
و سرمایه گذاری

حمایت و تأمین مالی تروریسم، سرمایه گذاری1996اوت 
شرکت های اروپایی در ایران

2002-2001
روی کار آمدن بوش، اتهام ایران مبنی بر پناه دادن

به تروریست ها
تمدید قانون ایلسا، معرفی ایران به عنوان محور شرارت

تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای2006-2005
تصمیم به ارجاع گزارش هسته ای ایران به شورای

امنیت در جلسه ی گروه 1+5 لندن

تحریم بانك صادراتحمایت از حزب ا... لبنان و تروریسم 2006سپتامبر  

تحریم بانك سپه ایرانحمایت مالی از تولید سالح های کشتار جمعی 2007ژانویه ی 

27تحریم  تن از افراد و سازمان های ایرانیتالش برای دستیابی به سالح های کشتار جمعی 2007ژوئن 

تاریخ، دالیل و دامنه ی مهم ترین تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی

را در جدول زیر می بینیم:  1357 پس از انقالب

تاریخ

1981-1979

دامنه ی تحریم ها دالیل اعمال تحریم

بحران گروگان گیری و اشغال سفارت امریكا در
تهران

توقیف تمام دارایی های ایران در امریكا و عدم تحویل
تجهیزات خریداری شده از امریكا

1983-1987
انفجار مقر نظامیان امریكا در بیروت و متهم شدن

جمهوری اسالمی به حمایت از تروریسم بین المللی 

ممنوعیت اعطای وام و تسهیالت به ایران، ممنوعیت
صدور قطعات و تجهیزات یدکی به ایران، تحریم

واردات نفت ایران از امریكا

1991-1989
اتهام ایران به تالش و دستیابی به مواد و

سالح های شیمیایی و بیولوژیكی
تحریم صدور مواد و تجهیزات مربوط به سالح های

شیمیایی و بیولوژیكی
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تحریم نیروی سپاه قدس و بانك ملی ایرانحمایت از تروریسم2007اکتبر 

تحریم معامله با کشتیرانی و هواپیمایی ایرانپیگیری برنامه ی هسته ای2008سپتامبر  

پیگیری برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران2008اکتبر  
تحریم بانك توسعه صادرات ایران توسط اتحادیه ی

اروپا

نقض حقوق بشر توسط دولت ایران2010سپتامبر 
اعمال محدودیت بیشتر علیه سپاه پاسـداران، مسـدود
شدن اموال و منافع افراد تحریم شده، ممنوعیت تامین

مالی و صدور ویزا برای افراد

اصرار ایران بر پیگیری برنامه ی هسته ای2011
تحریم بانك مرکزی ایران و کلیه ی فعالیت های پولی

و مالی اش

180تحریم  فرد و شرکت ایرانی توسط اتحادیه ی اروپااصرار ایران بر پیگیری برنامه ی هسته ای2011دسامبر 

     عالوه بر مواردی که در جدول بـاال ذکر شـد، هم چنین در 

2012ژانویه ی  پس از تحـریم بـانك مرکزی ایران، تحــریم 

نفتی ایران بـه شـكل مستقـیم و غیر مستقـیم در دســتور کار 

کشورهای غربی قرار گرفت؛ روش مستقیم، تحریم خرید نفت 

و تحـریم خریداران و اعمال مجازات علیه خریداران اسـت و از 

روش های غیرمستقیم تحریم بیمه ای کشـتی های نفتكش و 

تحریم های بانكی می توان نام برد. با اعمال تحریم نفت ایران 

کشورهای وارد کننده ی نفت از ایران، میزان نفت وارداتی خود 

از ایران را بـــــه تدریج کاهش دادند و در 

مواردی قــطع و بـــا دیگر تولیدکنندگان 

جایگزین کردند.

2012      در مارس  نیز شرکت سـوئیفت 

تمام همكاری هایش را با طرف ها و بانك 

های ایرانی، قطع کرد و این در حـالی بـود 

که حــدود نود درصد تجارت خارجی ایران 

توسط شرکت سوئیفت انجام می شد. تأثیر 

تحریم نفت ایران به شكلی بـود که عالوه 

بـــر کاهش میزان تولید و فروش نفت در 

، اعالم شد که ایران بـه نیمی از  2013اوت 

درآمد حاصل از فروش نفت خود دسترسی 

ندارد. 

     تحـریم ها علیه ایران چه از طرف جامعه ی جهانی و چه از 

ســـوی امریكا و اتحــــادیه ی اروپا هم چنان ادامه دارد و در 

2013جدیدترین فراز آن در آگوســـــت  و دو روز پس از آغاز 

تحریم های صنایع کشـتیرانی ایران، کمیته ی روابـط خارجی 

مجلس نمایندگان امریكا در نامه ای خطاب بـه اوبــاما، رئیس 

جمهور امریكا، خواستار اعمال تحـریم های بیشـتر علیه ایران 

شدند.

عكس ها از رویترز
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عباس میالنی که ساکن کالیفرنیای امریكا است، مدیر برنامه ی مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و یكی 

از سرپرستان پروژه ی دموکراسی ایران در موسسه ی هوور است.

     از جمله کتاب های او می توان به ”معمای هویدا”، ”تجدد و تجدد ستیزی در ایران” و “معمای شاه” که به 

تازگی به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است، اشاره کرد.

     هنگامی با او برای مصاحبه با خط صلح تماس گرفتم که، در حال بستن چمدان هایش برای سفر به اروپا 

بود. با این حال لطف کرده و فرصتی را در اختیار من گذاشت و پاسخگوی سواالتم شد. آقای میالنی معتقد است باید با هر نوع تحریمی که لبه ی 

تیزش متوجه مردم است، مخالفت کرد و لی در عین حال تاکید می کند که بی کفایتی و بی درایتی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، این فرصت را 

به غرب می دهد که چنین فشار هایی را بر دوش مردم بگذارند. وی مدافع تحریم های هوشمند تعدادی از مسئوالن و مدیران در حكومت ایران 

است و می گوید که دامنه ی چنین تحریم هایی بایستی وسعت بیابد.

     این نظریه پرداز معاصر در البه الی صحبت هایش از مدرنیته هم می گوید و اینكه چطور با برنده شدن مدرنیته که همانا پیروزی دموکراسی و 

حقوق بشر در یك کشور است، جامعه ای پوست می اندازد. او اذعان می دارد که ”سرنوشت آینده ی ایران را نه آمریكا تعیین می کند و باید تعیین 

کند و نه مستبدین حاکم می توانند تعیین کنند”...

، نظریه پرداز، مورخ و نویسنده است.  1328دکتر عباس میالنی (عباس ملك زاده میالنی)، متولد سال 

سیمین روزگرد

مسئولیت تحریم ها بر دوش حكومت ایران است

         آقـای میالنی، کـشور ایران سال هاست که تحت 

تحریم های سنگین بین المللی به خصوص از سوی دولت 

ایاالت متحده ی امریكا قرار دارد. تحریم هایی که اقتصاد 

ایران را نشانه گرفته و به صورت واضحی تاثیرات منفی بر 

زندگی روزمره ی مردم ایران گذاشته است. با این مقدمه ی 

کوتاه، لطفاً بفرمائید این تحریم ها و کندشدن روند    

توسعه ی اقتصادی در ایران، آیا تاثیری منفی بر توسعه ی 

جامعه ی مدنی در ایران می گذارد؟

     حتما، وقتی رشد اقتصادی جامعه کند شود، همه ی جنبه های 

رشد جامعه، از جمله جامعه ی مدنی 

هم کند می شود؛ ولی مسئولیت 

اصلی کند شدن رشد جامعه ی 

اقتصادی و جامعه ی مدنی ایران به 

گمان من بر دوش بی کفایتی و 

فساد و بی مدیریتی رژیم است. اگر 

در همین 8 سال دوران احمدی 

 نژاد، آن ها طبق قوانین خود

جمهوری اسالمی عمل می کردند 

800و این ،  میلیارد دالری که حاصل درآمدهای نفتی دولت  700

بود، درست هزینه می شد، فشار کمتری، هم بر اقتصاد و هم بر رشد 

جامعه ی مدنی در ایران می گذاشتند... به یك کالم حتماً تأثیر دارد، 

ولی بار اصلی مسئولیت اش، به گمان من، آن فساد، بی برنامگی و 

بی کفایتی مدیران بی صالحیت و بی اخالقی است که سرکارها 

700گذاشته اند و به قول خودشان معلوم نیست چه بالیی بر سر بین  

60تا میلیارد دالر از جیب ملت ایران، که  درصد از کل     800

سرمایه ای ست که ملت از روز اول تا به حال داشته، آورده اند.

 

     تمام آماری که من تا به حال دیدم، تمام مطالعاتی که در علوم 

اجتماعی، جامعه شناسی و در تئوری دموکراسی شده، نشان داده که 

جامعه هرچه باسواد تر باشد و هرچه زنان در آن فعال تر باشند و در 

عرصه ی اجتماعی حضور         

پر رنگ تری داشته باشند، درصد 

باسوادان یك جامعه و تعداد 

دانشگاه رفته ها بیش تر باشد و هر 

چه طبقه ی متوسط بیش تر باشند؛ 

میل و رغبت و توان و تساهل برای 

دموکراسی هم در آن جامعه، 

فزونی می گیرد و همه ی آن چه 

که عرض کردم، اگر امكانات 

اقتصادی در آن جامعه بیش تر باشد، بیش تر و بهتر میسر می شود. 

به همین خاطر هم هست که از یك طرف نفت، همان طوری که 

خیلی ها گفتند، یك نفرینی است برای دموکراسی، برای اینكه 

دولت ها را به جای آن که خادم مردم کند، به یك حكومت جابرِ 

حاکم بر جامعه تبدیل می کند؛ ولی در عین حال یك روغنِ به 

       خب، لطفاً توضیح بدهید، اساساً چه رابطه ای میان 

توسعه ی اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ی مدنی یا 

ارتقای حقوق بشر در یك کشور وجود دارد؟

مصاحبه ی اختصاصی خط صلح با دکتر عباس میالنی
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اصطالح دموکراسی هم می تواند باشد؛ اگر به جنبه ی تسریع رشد 

اقتصادی، تسریع سواد آموزی، تشریح جریان وارد شدن زنان به 

نیروی کار و به عرصه ی اجتماعی و آموزش کمك کند. اگر دولتی 

با کفایت باشد و ضد زن و فاسد نباشد، دقیقاً این کار را می تواند 

انجام بدهد.

        

     من فكر می کنم که انتخاب به نسبت ساده است. باید با هر نوع 

تحریمی که لبه ی تیزش متوجه مردم است، لبه ی تیزش روی 

زندگی روزمره ی مردم و دارو و مواد غذایی است، مخالفت کنند. 

هـمان طور که مـی دانیم، حكومت ایران، حكومتی 

نیست که کارنامه ی قابل دفاعی در زمینه ی رعایت حقوق 

بشر و آزادی های مدنی داشته باشد. به نظر شما مدافعان 

حقوق بشر و فعاالن جامعه ی مدنی که بعضاً خود، از سوی 

همین حكومت نیز مورد بی مهری قرار می گیرند، چه  

انتخاب هایی مقابلِ خودشان دارند که از سویی موجب 

بهبود وضعیت شهروندان ایرانی شوند که امروزه به هر حال 

تحت تاثیر تحریم ها، در وضعیت معیشتی سخت تری قرار 

گرفته اند و از سوی دیگر به حمایت و یا تقویت یك حكومت 

اقتدارگرا در ایران کمك نكرده باشند؟

ولی در عین حال باید همواره یاد آوری کنم که: این بی کفایتی،    

بی درایتی و دروغ گویی رژیم است که این فرصت را به امریكا و به 

کشورهای دیگر می دهد که یك چنین فشار هایی را بر دوش مردم 

بگذارند و هم چنین این دوباره بی کفایتی و انتخابهای غریب رژیم 

است که فشارهای این تحریم ها را بیش تر متوجه مردم می کند. در 

همین دو سه ماه اخیری که در نتیجه ی شدت گرفتن این     

تحریم ها، فشارها بر مردم زیاد تر شده، رژیم میلیاردها دالر، به  

گفته ی خودش و به صراحت و به تصریح، به سوریه پول داده است 

و حاال بماند که چقدر به حزب ا... پول داده و کمك می کند که  

حزب ا... هزاران نیرو به سوریه بفرستد و... ببینید، این هاست که 

وضع را بدتر می کنند.

     مدافعان حقوق بشر به نظر من، همان قدر که باید از حق مردم 

در بهره برداری از یك زندگی آزاد آباد شكوفان دفاع کنند، بایستی 

مسئولیت را، آن هم در حدی که حق هست، به دوش آن کسانی 

بگذارند که این بال را بر سر ایران آوردند و ایران را دچار یك چنین 

معضلی کردند. اگر این دو جنبه را رعایت نكنند و اگر مسئولیت را به 

دوش مسئوالن نگذارند و در عین حال از حق مردم برای این زندگی 

مرفه و در عین حال زندگی ای که در آن حقوق اولیه ی انسان و 
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حقوق بشر  رعایت شود، دفاع نكنند آن وقت یا به افراط یا به تفریط 

دچار می شوند.

     متاسفانه باید بگویم که این نظر، نظر تازه ای نیست. عده ای 

میگویند که نظر تازه ای است، ولی من و همكارم مایكل مك فول، 

10که در حال حاضر سفیر آمریكا در روسیه است، سال پیش دقیقاً 

(بیش و کم) به همین عباراتی که شما گفتید، در یك مقاله ای که به 

صورت مونوگراف در مجله ای چاپ شد، اشاره کردیم و گفتیم که 

باید از سیاستی شبیه به سیاستی که ریگان در مقابل شوروی استفاده 

کرد، دولت امریكا استفاده کند و آن این است که به نظر ما در آن 

10زمان - و به نظر من در تمام  سالیكه از زمان چاپ آن مقاله     

می گذرد- ، مذاکره نكردن با ایران سیاست درستی نیست. باید با 

ایران مذاکره کرد ولی مذاکره کردن فقط در مورد برنامه ی اتمی 

هم، به دام این رژیم افتادن است. غرب بایستی بپذیرد و تاکید کند 

در عین اینكه حق دخالت در امور داخلی ایران و حق تعیین رژیم 

بعدی در ایران را ندارد، که تنها مسئله اش با ایران، مسئله ی اتمی 

نیست؛ چرا که اوالً تاکید یك رویه فقط بر مسئله ی اتم، سیاست 

نادرستی است و دو اینكه توهم است. نباید این توهم ایجاد شود که 

اگر مصالحه ای در زمینه ی اتم شود (این را هم ما واقعاً در همان 

مقاله با مایكل نوشته ایم)، همه ی مشكالت حل خواهد شد. تا 

دموکراسی و حقوق بشر و حكومت قانون در ایران نباشد، مسئله ی 

اتمی هم، حل نخواهد شد. رژیمی که به خود مردم زور می گوید و 

        بسیـاری معتقدند که وادار کردن حكومت ایران به 

رعایت حقوق بشر به صورت غیر مستقیم، موجب حل شدن 

مناقشه ی هسته ای هم می شود. در روزهای اخیر هم شاهد 

بودیم که پیشنهاداتی خطاب به کنگره ی امریكا مطرح شده 

که با درس گرفتن از تجربه ی کمیسیون هلسینكی، در زمان 

جنگ سرد و در دولت ریگان و وارد کردن مباحث حقوق 

بشری به عنوان یك ابزار بر علیه شوروی که بنا بر اداعای 

خودشان، موجب تقویت مخالفان شوروی شد، اکنون الزم 

است که کنگره ی امریكا موضوع حقوق بشر را به مسئله ی 

اتمی ایران و البته تحریم های آتی پیوند بزند و از این طریق 

حكومت ایران را برای بهبود وضعیت حقوق بشر و پذیرفتن 

استانداردهای جهانی تحت فشار قرار دهد.

شما تا چه میزان با این دیدگاه که بهبود وضعیت حقوق بشر 

در ایران به حل شدن مناقشات هسته ای کمك می کند، 

موافق اید؟

دروغ می گوید، رژیمی که مردم را زندانی می کند و کاندید رئیس 

1000جمهورش را، برای روز بدون حكم و محاکمه، حبس و حصر 

می کند؛ خب واضح هست که حرفش در هیچ زمینه ای نه داخلی و 

نه خارجی قابل قبول نیست. زمانی که رژیمی قانون مند و مدافع 

حقوق بشر در داخل ایران و به دست مردم ایران و برای مردم بر سر 

کار بیاید، آن رژیم آن وقت می تواند مسئله ی اتمی را هم، به گمان 

من با سرعت نسبتاً فراوانی و در عین دفاع از همه ی حقوق حقه ی 

ایران، حل کند.

     حتما قابل انجام هست. به نظر من به خصوص در شرایط فعلی 

که هیئت حاکم و خامنه ای و سپاه پاسداران خودشان متوجه     

شده اند که سیاست خفقان و داغ و درفش 8 سال اخیر کار نمی کند 

و درك این ضرورت عقب نشینی ناچاراً، اجازه دادن به برگزاری یك 

انتخاباتی بود که گرچه بسیار ایراد بر آن وارد بود و گرچه 

کاندیداهای اصلی مردم امكان فعالیت نداشتند، ولی با این حال، به 

کسی مثل آقای روحانی که در قیاس با دیگران به هر حال هم 

تجربه ی بیشتری دارد و هم به نظر می آید که بیش تر می فهمد که 

تا مسائل حقوق بشر و آزادیهای مردمی و برابری جنسیتها را حل 

نكند، معضل جامعه ی ایران هم حل نخواهد شد؛ فعالً اجازه دادند 

که بیاید و رئیس جمهور شود. حاال هر روز سنگ می اندازند. هر روز 

کیهان یك سرمقاله ی زشت ضد حقوق بشر و ضد بشر می نویسد... 

آن ها دیگر پیچیدگی اوضاع را نشان می دهد.

     ببینید، آینده ی ایران را، رژیم ایران تعیین نمی کند. این توهم 

رژیم است که فكر می کند آینده ی ایران را آن ها تعیین می کنند. 

         آیا شما تصور می کنید که وارد کردن مباحث حقوق 

بشر در موضوع مقابله و یا مذاکره ی امریكا با ایران، اساساً 

قابل انجام است؟

         به طور کلی آیا به نظر شما حكومت ایران تمایلی به 

بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور دارد؟

 از یك طرف نفت، همان طوری که خیلی ها گفتند، یك نفرینی 

است برای دموکراسی، برای اینكه دولت ها را به جای آن که 

خادم مردم کند، به یك حكومت جابرِ حاکم بر جامعه تبدیل 

می کند؛ ولی در عین حال یك روغنِ به اصطالح دموکراسی 

هم می تواند باشد؛ اگر به جنبه ی تسریع رشد اقتصادی، 

تسریع سواد آموزی، تشریح جریان وارد شدن زنان به 

نیروی کار و به عرصه ی اجتماعی و آموزش کمك کند.
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آینده ی ایران را شما، طرفداران حقوق بشر، زنان، دانش آموزان و 

دانشجویان ایران و کسانی که در ایران برای گرفتن حقشان در 

کارخانه ها می جنگند، تعیین می کنند. آینده ی ایران را از آن هایی 

که در عرصه ی زبان، تا آن هایی که در عرصه ی موسیقی و تئاتر با 

این رژیم می جنگند، بدون اجازه ی رژیم کتاب چاپ می کنند و با 

سانسور مخالفت اند، و فعاالن عرصه ی عظیم حقوق مدنی و حقوق 

بشری و این انقالب فرهنگی ای که در ایران شد، تعیین خواهند 

کرد.

     آقای الریجانی از چه کسی 

می ترسد هنگامی که میگوید 

مدرنیته در همه جا رسوخ کرده!؟ از 

الریجانی بگیرید تا مصباح یزدی، 

همه می گویند ما در عرصه ی 

فرهنگی، بند را به آب داده ایم و به 

قول خودشان می گویند مدرنیته 

برده. وقتی می گویند مدرنیته برده 

یعنی دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان برده و به نظر من هم 

برده. خودشان خبر دارند و می دانند که افكار خودشان و احكام و 

سلوك خودشان، در جامعه دیگر خریداری ندارد. جامعه پوست 

انداخته است. جامعه تغییر کرده است. رژیم نمی تواند جلوی این 

100تحول تدریجی تاریخی را که در حال حاضر  سالی ست که 

35طول کشیده و  سال است که مردم برایش مبارزه کرده اند؛ 

بگیرد. البته در کوتاه مدت می تواند. با داغ و درفش و با استفاده از 

مرتضوی ها می شود چند ماه و یا حتی چند سال به تاخیرش 

انداخت. ولی تجربه ی تاریخی نشان می دهد که وقتی مردمی به 

سطح مردم ایران رسیدند و وقتی مردمی جنبش زنانی به قوت و 

قدرت و صالبت و قوام جنبش زنان ایران دارند، جنبش مدنی و 

حقوق بشری آن چنان که در ایران است، دارند؛ حكومت استبدادی 

در آن دوام دراز مدتی ندارد. می تواند دوام تاکتیكی داشته باشد، ولی 

دوام استراتژیك ندارد.

     به همین خاطر سرنوشت آینده ی ایران را نه آمریكا تعیین می 

کند و باید تعیین کند و نه مستبدین حاکم می توانند تعیین کنند... 

دوباره تكرار می کنم که سرنوشت ایران را شما مدافعان حقوق بشر، 

مدافعان حقوق زنان و مردم ایرانی که این انقالب عظیم را به با 

کفایت ترین و با درایت ترین شكل آن سازمان دهی کردند، تعیین 

خواهند کرد؛ نه خواست آمریكا نه خواست ولی فقیه.

        آقای میالنی، بفرمائید که شما تا چه میزان تحریم 

تعدادی از مسئوالن و مدیران در حكومت ایران، به خصوص 

از سوی اتحادیه ی اروپا را به دلیل نقض حقوق بشر در طی 

چند سال اخیر، اقدام موثری می دانید؟

         و به عنـوان آخرین سـوال، آیا مسئـوالن در ایران 

اساساً اهمیتی به این تحریم ها می دهند؟

        ممنون از اینكه این فرصت را در اختیار خط صلح قرار 

دادید...

 من فكر می کنم که بایستی حتی تحریمهایِ شخصیِ متوجه     

مسئوالن رژیم، مسئوالن کشتارها، مسئوالن حبس های بدون 

کیفرخواست؛ وسیع تر می شد. باید جلوی اموالشان را از طریق 

دادگاه ها می گرفتند تا          

21می فهمیدند که در قرن  صرفاً 

به لحاظ اینكه شما در یك 

مملكت هستید، حق ندارید هر 

کاری بكنید. تحریم هوشمند 

دقیقاً یعنی همین تحریمی که 

عمال داغ و درفش را تحت فشار 

می گذارد ولی اتفاقاً به مردم قوت 

قلب می دهد. اگر مردم          

می دانستند که هر بازجو و هر سر بازجویی، هر کسی که بیگناهی را 

زندانی کرده، کسی که کتك زده و شكنجه کرده است و کسی که 

دستور تیر داده؛ نه می تواند از مملكت خارج شود و نه قادر است 

اموالش را منتقل کند، هم قوت قلب بیشتری می گرفتند، هم این 

افراد حساب کار خودشان را بیش تر می دانستند و این پیام را نیز  

می گرفتند که دوران قدر قدرتی زو و ترس تمام شده و دوران حقوق 

بشر و دموکراسی و برابری ادیان و جنسیتها و اقلیتها رسیده است.

    به همین خاطر من همیشه مدافع این بودم که بایستی تمام 

کسانی که حقوق بشر را زیر پا می گذارند، اسامی شان مشخص 

باشد، با دقت و با حوصله، هم اموالشان از طریق قانونی توقیف شود 

و هم حرکتشان در سطح بین المللی به عنوان کسانیكه علیه حقوق 

بشر جرم کرده اند و آن هایی که احتماالً مجرم جنایت های جدی تر 

هستند و دست به کشتار دسته جمعی در زندانها زدند، ممنوع شود.

 

     حتماً اهمیت می دهند؛ اگر اهمیت نمیدادند، این قدر اعتراض 

نمی کردند و سعی نمی کردند که بر طرفش کنند...

  

باید با هر نوع تحریمی که لبه ی تیزش متوجه مردم است،  

لبه ی تیزش روی زندگی روزمره ی مردم و دارو و مواد غذایی 

است، مخالفت کنند. ولی در عین حال باید همواره یاد آوری 

کنم که: این بی کفایتی، بی درایتی و دروغ گویی رژیم است 

که این فرصت را به امریكا و به کشورهای دیگر می دهد که 

یك چنین فشار هایی را بر دوش مردم بگذارند و هم چنین 

این دوباره بی کفایتی و انتخابهای غریب رژیم است که 

فشارهای این تحریم ها را بیش تر متوجه مردم می کند
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زخم تحریم بر پیكر رنجور بیماران

     طی یك ســال اخیر کاهش تولید و واردات دارو در ایران، بـــه 

مرحـله ی نگران کننده ای رسـیده اسـت؛ بـه گونه ای که بـنا بــر 

اظهارات رسمی اعضای اتحـادیه ی واردکنندگان دارو، کمبـود دارو 

100در کشور بیش از  قلم را در بر گرفته است.

     وضعیت آشـفته ی دارو در ایران بــه گفته ی کارشناســان این 

حوزه، متاثر از تحریم های بین المللی و البـته اجرای سیاسـت های 

اقتصادی ناکارآمد دولت دهم و در پی آن بروز بحـران اقـتصادی در 

داخل کشور است.

     تحریم اقتصادی ایران عالوه بر ابعاد نظامی و هسـته ای و تاثیر 

شدید بر اقتصاد ایران، به صورت غیر مستقیم خواسـته یا ناخواسـته 

حــوزه ی دارو و درمان را نیز درنوردیده و این مشــكل، ســالمت 

بیماران در کشور، به خصوص بیماران مبتال به بـیماری های خاص، 

هم چون سرطان را تحت الشـعاع قـرار داده و حـتی منجر بـه فوت 

تعدادی از این بیماران شده است.

     با وجود اینكه از سوی کشـورهای غربـی بـارها عنوان شـده که 

دارو در فهرسـت تحــریم ها 

، اما ابزار و ادوات کاری  نیست

حـوزه ی دارو بـرای خرید مواد 

اولیه و واردات دارو از کشورهای 

خارجی دچار تحریم شده است.

     اتحـــادیه ی اروپا و امریكا 

تحریم های سخت گیرانه ای بر 

سیستم بـانكی، داد و سـتدهای 

مالی و فروش نفـت ایـران کـه 

بخش اعظم صادرات کشـور را تشـكیل می دهد، اعمال کرده اند، و 

این سبب بـروز موانع بسـیار سـخت بـرای واردکنندگان دارو و مواد 

غذایی به خاطر مشكل حمل و انتقاالت بانكی شده است.

     بنا بـر ادعای مقـامات وزارت بهداشـت جمهوری اسـالمی، هم 

96اکنون  درصد داروهای مصرفی مردم ساخت داخل هسـتند، اما از 

40آنجا که در حـال حـاضر فقـط حــدود  درصد از مواد اولیه ی این 

داروها در داخل کشـور تولید می شـود، بنابـراین داروسـازان بـرای 

واردات مواد اولیه ی مورد نیاز خود از خارج از کشــور، بــا مشــكل  

مواجه اند.

     واردکنندگان دارو می گویند که با وجود استفاده از راه های مالی 

گران تر مانند تغییر (حسـاب بـانكی) از یك بـانك اروپایی بـه یك 

بانك دیگر، یا متوسل شـدن بـه واسـطه ها و معامالت غیررسـمی، 

محموله های دارو به موقع، 

یا بـــه اندازه ی کافی وارد 

ایران نمی شود.

ســــیامك افاضلی، مدیر 

شرکت داروسازی”سـهای 

هالل احـمر” در گفتگو بــا 

خبـــرگزاری فارس در این 

مورد می گوید: “درسـت اسـت که دارو را تحــریم نكرده اند ولی ما 

وابستگی نفتی داریم پس بـاید دالری باشـد که بـدهیم و مواد اولیه 

دارویی بـگیریم. از طرفی جا بـه جایی پول پرهزینه اسـت و سبـب   

می شـود که هزینه ی مواد اولیه ی دارویی گران تمام شــود که در 

نهایت یا شرکت دارویی باید زیان بدهد یا قـیمت را افزایش دهد که 

در هر دو حالت به ضرر بیماری است که، باید دارو را مصرف کند.”

     روزنامه ی”گاردین” نیز با اشاره به رابطه ی تحریم های غرب و 

بحـران دارو در ایران می نویسـد که “ایران بـه دلیل تحــریم های 

ایاالت متحـــــده ی امریكا و 

کشـــورهای غربـــی دیگر، از 

دریافت داروهای حیاتی محروم 

شد. با توجه به داده های نشریه، 

حجم تحویل داروهای مبارزه با 

بـیماری سـرطان و هموفیلی -       

بــــــیماری های صدها هزار 

ایرانی- بـه شـدت کاهش یافته 

است.”

     مدیر کل شرکت “دارو پخش”، بزرگترین شـرکت دارویی ایران 

نیز در مصاحبه با گاردین گفته اسـت: “گاهی اوقـات شـرکت ها بـا 

فروش داروها بـه ما موافقـت می کنند، اما ما از امكان پرداخت بــه    

آن ها محروم هستیم. زمانی بود که پول ما در بـانك بـه مدت چهار 

ماه ماند و در آن مدت به ما چند بار به درخواست به انتقال پول جواب 

رد داده شد.”

     خبرگزاری رویترز نیز در این باره طی گزارشی با عنوان ”مشكل 

واردات، از پوشاك بچه تا دارو” با پرداختن به معضل نقل و انتقاالت 

مالی و تسویه حساب اقالم وارداتی بـازرگانان ایرانی، بـه کاالهایی 

اشاره کرده بود که با وجود اجازه ی وزارت خزانه داری امریكا بـرای 

صادرات به ایران، با توجه بـه تحـریمهای بـانكی، عمالً فروش این 

اقالم عمدتا بهداشتی و دارویی با مشكل روبرو شده است.
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     مشكل کمبود دارو در ایران به حدی بحرانی شده اسـت که در 5 

، بان کی مون، دبیر کل سـازمان ملل متحـد، نیز بـه آن  2012اکتبر 

واکنش نشان داد و گفت : ” تحریم های اعمال شـده علیه جمهوری 

اسالمی ایران، آثار و عوارض قابل توجهی بر مردم ایران داشته است 

که بــاعث بــاال رفتن قـــیمت کاالهای مصرفی و مخارج انرژی، 

افزایش نرخ بـیكاری و کمبـود مایحـتاج عمومی نظیر دارو، شــده 

است.”

     بـه گفته ی بـان کی مون، “حـتی شـرکت هایی که مجوز الزم 

بـرای صادرات غذا و دارو بـه ایران را دریافت کرده اند، بـرای یافتن 

بانك های واسطه به منظور انجام نقل و انتقـاالت مالی بـا مشـكل 

مواجه هسـتند. و بـه همین دلیل داروها بـرای درمان بـیماری های 

مختلف کمیاب شــــــده اند؛ از جمله داروهایی مانند داروهای ضد 

سرطان، ناراحتی قلبی و تنفسی.”

     همان گونه که دبیرکل سـازمان ملل متحـد بـدان اشـاره کرده 

است، کمبود داروی بیماری هایی هم چون سرطان، آسم و تاالسمی 

که از آن ها به عنوان بیماری های خاص نام برده می شـود، وضعیت 

این بیماران را با نگرانی شدیدی همراه کرده و جان آن ها را به خطر 

انداخته است.

     مطابق آمار ارائه شده در ایران شمار بیماران سرطانی در هر سال 

200به رقمی حدود  هزار نفر می رسد.

     نكته ی حـائز اهمیت آن که بســیار پیش از آغاز تحــریم های 

اقـتصادی غرب علیه ایران، سـال های متمادی اسـت که بـیماران 

سـرطانی درایران بـا مشـكالت و مصائب زیادی دسـت و پنجه نرم   

می کردند و اکنون با شدت یافتن تحریم ها و بحران اقتصادی ناشی 

از آن، فشـار فزاینده ای بـه خانواده های این بـیماران وارد شــده و 

زندگی بیماران خاص را در معرض خطر جدی قرار داده است.

     مجید آراســته، رئیس انجمن تاالســـمی ایران نیز در گفتگو با 

روزنامه ی تهران امروز، با غیرانسـانی خواندن تاثیر تحـریم ها روی 

دارو، گفته است:”همه ی جوامع بـین المللی می دانند که تحـریم ها 

نبـاید شـامل دارو و غذا شـود اما وقـتی بـانك تامین کننده ی ارز را 

تحریم می کنند، چطور می شود دارو وارد کرد؟”

     البـته این تنها تأمین دارو نیســت که بــه دغدغه ی خانواده ی 

بیماران خاص بدل شـده اسـت، بـلكه اعمال تحـریم های شـدید و 

سخت گیرانه برای واردات دستگاه های رادیولوژی و شیمی درمانی 

که شامل فن آوری هسته ای هستند، دیگر معضل موجود بر سـر راه 

درمان این بیماران است.

     پر واضح اسـت، افرادی که بـه سـرطان مبـتال هسـتند بـاید در 

شرایط روانی مطلوب و از تغذیه ی مناسب برخوردار باشـند تا شـاید 

دوره ی شـیمی درمانی آنان مفید و کارسـاز قـرار گیرد، اما در ایران، 

هزینه ی درمانی به اندازه ای باالست و تهیه ی دارو به قدری دشوار 

است که بـرخی از آن ها یا خانواده هایشـان، بـیش تر انرژی خود را 

صرف تهیه ی پول برای دوره های بعدی شیمی درمانی می کنند.

در کنار مشكالت بـیماران خاص بـرای تهیه دارو، وضعیت کودکان 

بیمار نیز به مرز هشدار رسیده است.

     چندی پیش به دنبال درگذشت کودکی هموفیلی در شهر دزفول 

بــــــــه دلیل عدم تأمین داروی مورد نیاز، هیات مدیره ی کانون 

هموفیلی ایران طی نامه ای سرگشاده بـه رئیس فدارسـیون جهانی 

هموفیلی و رئیس سازمان بهداشـت جهانی در رابـطه بـا مخاطرات 

تحریم اقتصادی ایران و اثر این تحریم ها در به خطر افتادن سالمت 

بیماران و کودکان هموفیلی، هشدار داد.

91     خبـرگزاری رویترز در فروردین  در گزارشـی نوشـته بـود که 

شرکت های امریكایی از شرکت عظیم داروسـازی “مرك اند کو” تا 

شرکتهای کوچك تولید پوشك بـچه، بـرای دریافت بـدهی خود از 

بــازرگانان ایرانی از بابــت فروش اقــالم دارویی و دیگر کاالهای 

ضروری بشر دوستانه با مشكل مواجه شده اند.

     از سوی دیگر گزارش هایی نیز از کمیاب شدن شیر خشك برای 

نوزادان در بـازار ایران حـكایت می کنند. کمبـود شـیر خشـك بــه 

خصوص سبب بروز مشكالتی برای نوزادانی شده که بـیماری هایی 

از جمله اســهال دارند و بــاعث شـــده در مواردی این نوزادان در 

بیمارســتان بســتری شـــوند؛ زیرا این کودکان اگر غذایی غیر از 

شیرخشك رژیمی بخورند، دچار اسهال و استفراغ می شوند.

     همه ی این ها در شـرایطی اسـت که مقـامات سیاسـی ایران و 

غرب هم چنان بـه رایزنیها و چانه زنی های نامعلوم دیپلماتیك خود  

بـا روندی کُند، مشـغول اند و جا بـه جایی دولت ایران طی ماه های 

اخیر نیز، تاکنون گره ای از مناقشـه ی هسـته ای ایران و غرب بـاز 

نكرده اسـت و بـیماران و خانواده های آنان که این روزها درد و رنج 

طاقت فرسایی را متحـمل هسـتند کماکان چشـم انتظار فرجام این 

مناقشه و حل معضالت ناشی از آن نشسته اند.

*

وحدت

کارشناس حوزه ی بهداشت و سـالمت و عضو شـورای مرکزی ادوار تحـكیم 

عه
ام

ج
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    خانم هاشمی، شما به عنوان رئیس بنیاد امور          

بیماری های خاص، می توانید تایید کنید که تحریم های 

اعمالی علیه کشورمان موجب کمبود دارو در ایران شده 

است؟

        در ایـن شـرایط که مـا تقریبا می توان گفت دچـار 

"بحران کمبود دارو" هستیم، می توانیم کاری کنیم که این 

بحران از بین برود؟

          خانم هاشمی ما تقریباً مقدار زیادی 

دارو در گمرك داشتیم که در ترخیص 

مشكل داشت. تكلیف این داروها چه شد؟ 

آیا هنوز می توان از آن ها استفاده کرد؟

     بله، یكی از مشكالتی که برای کمبود و گران شدن دارو پیش 

آمده، تحریم هست.

 

     اگر ما از مدیریتی درست بهره بجوییم، این کار امكان پذیر 

است. ببینید ما بخشی از مشكلمان به خاطر ارز بود. این ارز برای 

یك سری مواردی تخصیص داده شده بود که در این شرایط در واقع 

نیاز کشور هم نبود. می توان این ارز اختصاص 

داده شده برای مسائل غیر ضروری را محدود 

کرد و به داروهای اساسی در کشور اختصاص 

بدهند و باالخره صرفه جویی هایی هم در 

قسمت های مختلف باید بشود که ما بتوانیم این 

بحران را رد کنیم.

    این مسئله هم یكی از مشكالت سوء مدیریتی در کشور بود و به 

تحریم ارتباطی نداشت. البته ارتباط غیر مستقیم داشت اما می شد 

که با مدیریتی درست و خوب مشكل و موانع را از میان برداشت. 

خوشبختانه در همین چند وقت اخیر هم رئیس کل گمرك دستور 

دادند که همه ی این داروها ترخیص و به بازار تزریق بشود و 

مقداری از این داروها که به بیماری های خاص مربوط می شود و 

بنده پیگیری می کنم و در جریان آن هستم، از کمرگ خارج شده 

است.

   آیا شما عالوه بر اقدامات در داخل کشور و نامه ای که        

چندی پیش به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل فرستادید 

و در آن به سكوت  دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به 

تحریم دارویی بیماران خاص کشورمان انتقاد کرده بودید، 

    طی ماه های اخیر، اگر در تجربیات فردی مان هم با مشكل یافتن و تهیه ی دارو در ایران 

مواجه نبودیم، حتماً از گوشه و کنار دیده و یا شنیده ایم که بسیاری از بیماران، از این بابت با 

مشكالت بسیار جدی تری نسبت به گذشته روبه رو شده اند.

      با توجه به موضوع پرونده ی ویژه ی این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سراغ خانم فاطمه 

هاشمی رفتیم و مصاحبه ای تلفنی با وی ترتیب دادیم تا عواملی که به مشكالت تهیه ی دارو در 

ایران دامن زده؛ از ایشان جویا شویم.

     فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص در ایران 

، به منظور  1375است. بنیاد امور بیماری هاى خاص، به عنوان یك نهاد مردمى و غیردولتى فعالیت خود را از اردی بهشت ماه سال 

ساماندهى و ارتقاى وضعیت بیماری هاى خاص آغاز نمود.

     وی چندی پیش در نامه ای خطاب به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، مشكالت جدی این بیماران را که ناشی از تحریم 

بانكی علیه ایران است، بر شمرده و خواهان اقدامی کارساز از سوی سازمان ملل شده است.

فاطمه هاشمی: باید بحران کمبود دارو را مدیریت می کردیم

گو
فت

گ

آذر طاهر آبادی
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در صحنه ی بین الملل، تالش دیگری هم برای حل این 

مشكل تاکنون داشته اید؟

   

           پس در واقع تحریم نفت روی دارو تاثیر گذار بوده...

   شما ریاست بنیاد امور بیماری های خاص را بر عهده 

دارید، سو مدیریتی که در مصاحبه های پیشینتان هم به آن 

اشاره کرده بودید، در کدام قسمت مافوق شما در دستگاه 

اجرایی کشور وجود دارد و دقیقاً چه سو مدیریتی، به 

خصوص در دولت قبلی صورت گرفته و چه باید می کردند؟

     بله، ما عالوه بر ایشان به انجمن های دیگری که در دنیا در 

رابطه با بیماری های خاص فعالیت می کنند، رونوشت نامه را 

فرستادیم و از آن ها هم خواستیم که این قضیه را پیگیری کنند. 

البته همه در جواب ما گفتند که دارو تحریم نیست  و ما خودمان هم 

می دانستیم که دارو، خودش مشخصا در تحریم نیست اما تحریم 

های اعمال شده به گونه ای بود که بر آن تاثیر گذار بود. مثال نفت 

تحریم بود و خریداری نمی شد و طبیعتاً ما با کمبود ارز مواجه می 

شدیم. از طرف دیگر نقل و انتقاالت ارزی به راحتی صورت نمی 

گیرد و باید درصدی برای انتقال ارز پرداخت می شد؛ همه ی این 

موارد منجر به این شد که در زمینه ی دارو این مشكالت پیش بیاید. 

  

     تحریم های نفتی، تحریم های بانكی و تحریم های کشتی 

رانی، همگی دست به دست هم داده و برای دارو مشكل ایجاد کرده 

است. به هر حال ما دارو را از کشورهای مختلف خریداری می کنیم.

    

       

     باالخره ما می دانستیم که تحریم می شویم و وزارت بهداشت و 

دولت در آن زمان، باید پیش بینی می کردند که بعد از تحریم 

مشكالتی پیش خواهد آمد. بنابراین حداقل کار ممكن این بود که 

برای یك تا یك و نیم سال دارو تهیه کرده و در انبار نگهداری     

می کردند تا این بحران به وجود نیاید و از طرفی دیگر باید          

صرفه جویی های ارزی می کردند که متاسفانه نكردند.

  

      ببینید داروها معموال تاریخ مصرف دو ساله دارند و اگر داروهای 

استوك که دو- سه ماه با تاریخ مصرف فاصله دارد، خریداری نكنند، 

می توانستیم کمبود را مدیریت کنیم. در بعضی شرایط ما دیدیم که 

داروهایی استوك وارد کشور می شد که فاصله ی بسیار نزدیكی با 

انقضا داشتند. این داروها معموال داروهایی بود که در انبار های دنیا 

باقی مانده بود و با قیمت ارزان خریداری می کردند؛ هر چند که   

می آمدند و همان دارو را با قیمت جهانی در بازار ایران می فروختند! 

اما اگر دارو از کارخانه های تولید کننده و در زمان مشخص 

خریداری شود، برخی از این داروها را می توان تا دو یا سه سال در 

انبار نگه داشت. پس انبار کردن داروها قطعاً به سود ما بود.

     درست است که ما نمی دانستم این تحریم ها چقدر طول      

می کشد اما این داروها نیاز کشور بود و ما حداقل برای یك سال اول 

یا حتی دو سال اول تحریم، دارو داشتیم و بحران را مدیریت       

می کردیم و برای چند سال بعد و خریدهای بعدی، فرصت داشتیم 

که در این دو سال برنامه ریزی کنیم که این چنین به سرعت و با 

         خانـم هاشـمی داروهـا معموال تاریخ مصرف دارند؛ 

چطور می شود دارو را برای چند سال انبار کرد؟ خصوصاً با 

توجه به اینكه مشخص نبود این تحریم ها چقدر طول      

می کشد...

گو
فت

گ

ما می دانستیم که تحریم می شویم و وزارت 

بهداشت و دولت در آن زمان، باید پیش بینی        

می کردند که بعد از تحریم مشكالتی پیش خواهد 

آمد. بنابراین حداقل کار ممكن این بود که برای یك 

تا یك و نیم سال دارو تهیه کرده و در انبار نگهداری  

می کردند.

در بعضی شرایط ما دیدیم که داروهایی استوك وارد 

کشور می شد که فاصله ی بسیار نزدیكی با انقضا 

داشتند. این داروها معموال داروهایی بود که در      

انبار های دنیا باقی مانده بود و با قیمت ارزان 

خریداری می کردند؛ هر چند که می آمدند و همان دارو 

را با قیمت جهانی در بازار ایران می فروختند!
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عجله دارو تهیه نكنیم و با مشكالت زیادی روبه رو نشویم.

 

    در تعریف بیماری های خاص، که در بنیاد تعریف شده، هر 

بیماری را که باید تا آخر عمر و به طور مداوم و مرتب دارو را مصرف 

کند -حاال یا به طور روزانه و یا هفتگی- و تحت درمان دائم باشد، 

76بیمار خاص می گوییم. در سال  که هنوز پدر خودم، رئیس جمهور 

بودند ما سه بیماری هموفیلی، تالسمی و دیالیز را انتخاب کردیم و 

به تصویب دولت هم رسید، تا به آن بیماری خاص گفته بشود و 

درمان آن ها هم باید به صورت رایگان باشد. البته از نظر ما سرطان، 

ام اس و گروه های دیگری از بیماری ها نیز باید جزو بیماری های 

خاص باشند، اما متاسفانه هیچ دولتی بعد از دولت آقای هاشمی 

نپذیرفت که به این لیست، بیماری های جدیدی را اضافه کند. واقعا 

اگر ما هر سال یك بیماری را به لیست بیماران خاص اضافه       

20می کردیم، تا االن مشكالت  بیماری در کشور حل شده بود.

      

        

     ببینید ما پیشنهاد را دادیم اما متاسفانه همان طور که گفتم نه 

دولت آقای خاتمی و نه دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدام قبول 

   

          برویم سراغ یك موضوع کلی تر! بیمار خاص اساساً 

به چه شخصی اطالق می شود و چه جمعیتی را در ایران 

شامل می شوند؟

 خانم هاشمی، من سوالی در همین رابطه داشتم که 

چرا بیماری هایی مثل ام اس و پارکینسون و یا سرطان را که 

در دنیا هم جزو بیماری های خاص محسوب می شوند، در 

لیست اولیه یا لیست بعدی به دولت ها پیشنهاد ندادید و 

مدیریت نكردید؟ به هر حال هزینه های درمانی این   

بیماری ها در بسیاری از کشورها رایگان است اما در ایران 

این بیماری ها بسیار هزینه بر هستند و داروهایشان هم به 

سختی در دسترس است.

نكردند که این بیماری ها هم به لیست اضافه بشود. اما خوشبختانه 

در این دولت ما پیشنهاد دادیم و آقای دکتر حسن هاشمی از این 

موضوع استقبال کردند و صحبت های بنیاد را قبول داشتند. 

18در جلسه ای هم که در  شهریور، با مدیران بیمه ها و مسئولین 

وزارت بهداشت داشتیم، پیشنهاد داده شد که بیماری ام اس، جزو 

90بیماری های خاص شود چون  درصد هزینه های این بیماری 

20توسط بیمه ها در حال پرداخت هست و آن  درصد یا  درصد  10

باقی مانده را بیماران تقبل می کنند. اما متاسفانه با گران شدن دارو، 

بیمه ها مابه التفاوت را پرداخت نمی کنند؛ یعنی به قیمت قدیم 

پرداخت می کنند. در همین جلسه مقرر شد که این قضیه پیگیری 

شود و بیماران مبتال به ام اس هم مانند بیماران هموفیلی، تاالسمی 

و دیالیزی بتوانند خدمات رایگان دریافت کنند. حاال باید منتظر 

باشیم تا این پیشنهاد به دست وزیر برسد و ببینیم چه تصمیمی    

می گیرند.

     ببینید باید واقعا بنشینند و برای آن برنامه ریزی کنند و     

بودجه ای را در نظر بگیرند؛ چون باالخره این بیماران خاص نیاز به 

بودجه دارند. باید بررسی کنند و ببینند که از کدام بخش بودجه ای 

در اختیارشان هست و بعد، من می توانم بگویم که در عرض یك 

هفته می توانند اعالم کنند که این بیماری در ردیف بیماری خاص 

قرار گرفته است و بیمه ها هم هزینه هایش را تقبل و پرداخت کنند. 

      

           فكر می کنید چقدر طول بكشد تا این بیماری ها هم 

به لیست بیماری های خاص اضافه شود؟

گو
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از نظر ما سرطان، ام اس و گروه های دیگری از 

بیماری ها نیز باید جزو بیماری های خاص باشند، اما 

متاسفانه هیچ دولتی بعد از دولت آقای هاشمی 

نپذیرفت که به این لیست، بیماری های جدیدی را 

اضافه کند.
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این کار نیاز به برنامه ریزی کوتاه و نه طوالنی دارد اما مسئله ی 

مهم این است که بتوانند هزینه ی این امر را تامین کنند.

     بنیاد ما فقط راه حل را پیشنهاد می دهد چون بودجه ای را که 

نمی تواند تامین کند. ولی این کار بسیار آسانی است؛ وقتی که 

هزینه های آب و برق و بسیاری از وسایل را چند برابر کرده اند باید 

یارانه های آن را وارد هزینه های تامین اجتماعی مردم کنند، که 

یكی از آن ها هم بیمه است. 

     اگر تمام افرادی که دچار بیماری های خاص و یا صعب العالج 

هستند و یا اصالً همه ی مردم کشور را بیمه کنند، مخارج این امر، از 

هزینه هایی که با قطع یارانه هایی که در واقع تحت اختیار دولت 

قرار می گیرد، تامین می شود. از طرفی دیگر مردم ما دارند سرانه 

می پردازند، و همه ی مردم سرانه ی یكسان دارند، همه هم که 

همزمان مریض نمی شوند. مثالً یك نفر ممكن است در طول 

عمرش فقط چهار بار بیمار شود و دچار بیماری های ساده ای هم 

شود و یا در سال حتی یكبار هم مشكل و یا بیماری برای او پیش 

نیاید و یك نفر هم ممكن است تمام عمر بیماری داشته باشد.      

بنا بر این از در آمدی که تحت اختیار بیمه قرار می گیرد، می شود 

         خانم هاشمی در خصوص بیمه که شما به آن اشاره 

کردید، بسیاری از بیمه ها در ایران درصد بسیار پایینی از 

هزینه ها را تقبل می کنند آیا بنیاد شما برنامه یا راه حلی برای 

این معضل دارد؟

4
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مردم را تحت پوشش قرار بدهند.

  

     می شود گفت اکثریت داروها تحت تاثیر تحریم قرار دارند و 

برای تامین آن ها دچار مشكل شدیم. ما به طور کلی سه دسته دارو 

داریم. یك سری از داروها که مستقیماً از خارج از کشور وارد می شد، 

سری دیگر هم مواد ترکیبی و اولیه ی آن را از خارج از کشور تهیه و 

در داخل تولید می کردیم، داروهایی هم هستند که مواد اولیه را در 

کشور تولید می کنیم. در حال حاضر، با توجه به تحریم ها در 

خصوص موارد اول و دوم دچار مشكل هستیم.

 

     در مورد راه حل کوتاه مدت عرض کنم که بخشی از بیماران ما 

بایستی همیشه و به صورت مداوم دارو مصرف کنند و دارو برایشان 

بسیار واجب است و اگر دارو به این بیمار نرسد، بیمار فوت خواهد 

کرد. پس ما نمی توانیم در مورد این بیماران بگوییم که دارویی 

نداریم تا در اختیارتان قرار بدهیم. بنابر این، اقالم دارویی این گونه 

بیماران باید مشخص بشود و سریعاً برای کشور تامین بشود.

در دراز مدت هم - البته این که می گوییم دراز مدت نه اینكه مثالً 

ده سال را در نظر داشته باشم، بلكه راه حل های چهار تا پنج ماهه 

مد نظر هست- باید بقیه ی داروهایی که مورد نیاز است، از طریق 

وزارت بهداشت شناسایی و تامین بشود و در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

     من این نكته را که بارها گفته ام را مجدد تكرار می کنم: دارو 

برای بیماران، مخصوصاً در رابطه با بیماران خاص و صعب العالج، از 

نان شب هم واجب تر است. یعنی این افراد می توانند امشب شام 

نخورند، گوشت یا مرغ نخورند، ولی نمی توانند داروهایشان را 

مصرف نكنند.

         می توانید بفرمائید کدام بیماری ها و همین طور 

کدام داروها به صورت کلی در ایران بیش از بقیه تحت 

تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند و تامین آن ها برای 

بیماران با مشكل روبه رو شده؟

  

         شما با توجه به سال ها سابقه ی مدیریتتان در این 

بنیاد، راه حل کوتاه مدت و بلند مدت حل مشكل کمبود دارو 

در ایران را چه می دانید؛ به خصوص اگر مسئله ی تحریم ها 

کمافی السابق حل نشود.

  

        ممنون از اینكه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید...

وقتی که هزینه های آب و برق و بسیاری از وسایل را 

چند برابر کرده اند باید یارانه های آن را وارد      

هزینه های تامین اجتماعی مردم کنند، که یكی از آن 

ها هم بیمه است. 

دارو برای بیماران، مخصوصاً در رابطه با بیماران 

خاص و صعب العالج، از نان شب هم واجب تر است. 

یعنی این افراد می توانند امشب شام نخورند، گوشت 

یا مرغ نخورند، ولی نمی توانند داروهایشان را مصرف 

نكنند.
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حقوق بشر ایران باید پیشتازترین مسئله ی مورد تمرکز باشد

*نویسنده: ری تكیه/ واشنگتن پست  ترجمه: مصطفی رحمانی

     حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران مدعی شده است نه 

تنها به دنبال شفاف سازی بیش تر درباره ی فعالیت های هسته ای 

آن کشور است، بلكه رواداری مدنی نیز مد نظر اوست. در همین حال 

واشنگتن نیز یك بار دیگر به دنبال برقراری رابطه با ایران است. در 

این میان پرسش مهم این است که: کنگره ی آمریكا چه نقشی ایفا 

خواهد کرد؟

     در سال های اخیر، قوه ی قانون گذاری ایاالت متحده ی 

امریكا، تمرکز زیادی را روی تحریم ها گذاشته؛ اقداماتی که عمدتاً 

اقتصاد ایران را هدف گرفته است، اما زمان آن رسیده که کنگره 

سیاست خود را با تاسیس ”کمیته ی حقوق بشر ایران” و توجه   

بیش تر نسبت به نقض حقوق بشر در آن کشور، به سطح باالتری 

ارتقاء دهد.

     کنگره باید هوشمند باشد و از تجربیات جنگ سرد، مانند   

تجربه ی کمیسیون هلسینكی، استفاده کند. اقدامی که به توانمند 

سازی نیروهای مخالف، در بلوك اتحاد جماهیر شوروی کمك کرد. 

کمیته ی حقوق بشر ایران باید به بهترین نحو با مشخص کردن 

خطوط قرمز، حكومت ایران را برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر، تحت 

فشار قرار دهد.

    حكومت مذهبی ایران نه تنها استانداردهای جهانی حقوق بشر را 

با شكنجه، حبس غیر قانونی، فرایندهای قضایی ناعادالنه و امثالُهم 

نقض می کند؛ بلكه حتی آزادی های مدنی و حاکمیت قانون وعده 

داده شده در قانون اساسی خود را نیز، نقض می نماید. سانسور 

اعمالی بر رسانه ها از سوی 

حكومت و ممانعت از 

برگزاری تجمعات مسالمت 

آمیز، نمونه هایی از این نقض 

حقوق هستند. همین طور 

مایه ی رسوایی ست که اخیراً مصطفی پور محمدی، مهره ی 

67امنیتی، که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال   نقش کلیدی را 

ایفا کرده بود به عنوان وزیر دادگستری منصوب شده است.

     دیپلمات های ایاالت متحده ی امریكا، باید در تمام مذاکرات 

رسمی خود با مقامات ایرانی، به موضوع حقوق بشر در آن کشور 

بپردازند. پافشاری مستمر کنگره بر این موضوع، اهرم مهمی در 

مذاکرات دیپلماتیك با ایران خواهد بود. هدف از این اقدام این است 

که تهران متوجه شود رفتار انسانی با شهروندانش، در واقع منافع 

ملی ایران را ارتقاع می بخشد.

      ایاالت متحده می تواند بر این موضوع پافشاری کند و حكومت 

ایران را متوجه کند فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، تا 

زمانیكه ایران وضعیت حقوق بشر خود را بهبود نبخشد، نمی تواند به 

صورت کامل نقض شود.

     نظرات متفاوتی درباره ی رابطه ی بین کنترل تسلیحات و 

حقوق بشر وجود دارد. عده ای باور دارند مهم است با توجه به 

پیشرفت های ایران در برنامه ی هسته ای اش، در مذاکرات هم، 

تنها بر این موضوع تمرکز کرد چرا که وارد کردن موضوعات دیگر 

تنها به پیچیده تر شدن مذاکرات منتهی می شود. اما بعضی 

از صاحب منصبان سابق در دولت ریگان می گویند فشار 

همزمان برای کنترل تسلیحات و رعایت حقوق بشر امكان 

پذیر است. آن ها می گویند، تجربه ی ریگان نشان داده این 

دو موضوع نه تنها با هم در تضاد نیستند، بلكه مكمل 

یكدیگر هم هستند.

     به دالیل زیادی فشار بر حقوق بشر، مناسب ترین روش 

است تا از تعهد ایران نسبت به معاهدات کنترل سالح 

اطمینان حاصل کرد. تجربه ی برخورد با اتحاد جماهیر 

شوروی، نشان می دهد، برنامه ی واشنگتن در مورد کنترل 

سالح، در چند دهه ناموفق بود؛ تا زمانیكه با آمدن میخائیل 

گورباچف نقطه ی عطف واقعی حاصل شد و شوروی با  ری تكیه

مصطفی رحمانی
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کاهش ذراد خانه های هسته ای و پیوستن به موافقت نامه های 

مربوطه، نشان داد یك طرف حساب قابل اطمینان در مذاکرات 

است.

     با نگاه به گذشته و تجربه ی پشت سر در رابطه با       

، ضروری بود تا  70موفقیت های کمیسیون هلسینكی در دهه ی

رهبران شوروی متوجه شوند چه ملزوماتی نیاز است که، به یك 

بازیگر جهانی قابل احترام تبدیل شوند. گورباچف و مشاوران 

نزدیكش به خوبی تاثیر انتقادات کمیسیون هلسینكی را دیدند و 

متوجه شدند کشورشان هیچ وقت نمی تواند تا زمانیكه به نقض 

حقوق شهروندانش ادامه می دهد، به صورت واقعی به جامعه ی 

بین الملل وارد شود. در واقع بیش از مسابقه ی تسلیحاتی، این 

صدای تبل مداوم حامیان حقوق بشر بوده که اتحاد جماهیر 

شوروی را از دور خارج کرد و نسل جدیدی از رهبران هوشیار را در 

آن کشور برای موفقیت در گفتمان های جهانی پدید آورد.

    با ادامه ی بی توجهی هولناك ایران به رعایت حقوق بشر، 

دیپلمات های غربی این تصور را به آنان منتقل می کنند که، چنان 

چه به تعهدات در رابطه با کنترل تسلیحات تن دهند، قابل پذیرش 

است که برخی هنجارهای بین الملی را نیز نقض کنند.

     اگر رهبران مذهبی ایران تصور کنند خوانش سلیقه ای از 

قوانین بین المللی قابل پذیرش است، باور خواهند کرد می توانند 

تعهدات خود در قبال قوانین تسلیحاتی را زمانیكه در تنگنا قرار 

بگیرند نیز، نقض کنند.

     تحریم ها و فشارهای سخت اقتصادی، شاید ایران را مجبور 

کند موافقت نامه های هسته ای را امضا کند، ولی به رهبران آن ها 

این دیدگاه را می دهد که پس از رها شدن از مخمصه ی 

مشكالت اقتصادی، هم چنان می توانند به خشونت و نقض حقوق 

مردم دست بزنند.

    هم چنین دیپلمات های غربی که از پرداختن به مقوله ی 

حقوق بشر خودداری کردند، ابهامی مبنی بر این که، معاهدات  

بین المللی هم چون لیستی از گزینه هاست که بر اساس صالح 

دید افراد قابل پذیرش یا رد کردن است؛ در ذهن ایرانیان ایجاد 

می کنند.

    روحانی مسلماً مشكالت فراوانی در پیش رو دارد که، اتخاذ 

سیاست متفاوتی در مورد مسئله ی هسته ای، تنها یكی از        

آن هاست. کنگره با پا فشاری بر مسئله ی حقوق بشر، می تواند 

گام مهم دیگری بردارد تا سایر رهبران سرکش نیز بپذیرند که 

شرط پذیرش کامل از سوی جامعه ی بین المللی، صرفاً مهار          

جاه طلبی های هسته ای نیست بلكه بهبود سیاست های داخلی 

می باشد.

* محقق ارشد در شورای روابط خارجی امریكا

ه 
گا

ید
د
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آزادی اینترنت و حق جمعی

     “حق جمع” مبحثی است که همواره در میان روشـنفكران ایرانی 

نادیده گرفته می شود. همواره مباحث حقوق بشری به سـمت “حـق 

فردی” می روند و کمتر پیش می آید که به حق جمع توجه کنند. اگر 

بـــخواهیم “حـــق جمعی” را تعریف کنیم می توان بــــه تعریف    

دانشنامه ی فلسفه ی استنفورد اشاره کرد که می گوید: “حـق گروه، 

به حقوق گروه به عنوان گروه، به جای پرداختن بـه حـق اعضای آن 

می پردازد” که در جایی برای نمونه بـه “حـق مردم یا ملت در تعیین 

سرنوشت” اشاره می کند که این حق یك حق فردی نیست بلكه بـه 

“مردم” یا “ملت” بــه عنوان گروه بـــرمی گردد. یكی از مهمترین 

شاخصه های حق گروه، حـق ”وجود داشـتن” آن بـه شـكل کلی یا 

بخشی از یك کل است که در این نوشته به صورت یك پیش فرض 

در نظر گرفته شـده اسـت و 

سعی دارد، بـه صورت گذرا، 

نقــض حقـــوق جمعی در  

حوزه ی اینترنت در ایران را 

به نمایش بگذارد.

     نقــــش تكنولوژی در 

پیشبــرد رویكرد حقـــوق 

بشری، نقشی به سـزا و کارا 

است. با گسترش روزافزون 

تكنولوژی بســــــیاری از 

مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشـری بـا بـهره گیری از 

تكنولوژی های روز توانسته اند، تحـولی عظیم در پیش بـرد چشـم 

انداز و هدف های خود داشـته باشـند. در همین راسـتا، سـازمانهای 

New Tacticsزیادی چون گوگل و  با برگزاری دوره های آموزشی 

و جشنواره هایی سعی در فرهنگ سازی برای اسـتفاده از تكنولوژی 

در برنامه های یك سازمان منطقه ای یا بین المللی دارند. برای مثال 

در مصر و در بحبوحه ی تظاهرات میدان تحریر، تارنمایی راه اندازی 

شد که با ثبت موارد آزار جنسی و خشـونت کالمی علیه زنان، سـعی 

دارد مردم را بـه این مسـأله حسـاس کند یا در هند یك تشـكل غیر 

دولتی بـا ثبـت میزان رشـوه های پرداخت شـده قـصد هشـدار بـه 

مسئوالن کشورشان را دارد.

     در چنین کشورهایی دولت با گسترش زیرساخت ها، به این روند 

کمك می کند؛ اما در ایران ماجرا به شكل دیگری رقم خورده اسـت 

و دولت ایران سدی است بزرگ در برابر گسترش فعالیت سازمان ها 

به ویژه در فضای مجازی. متأسفانه در جریان وقایع پس از انتخابات 

ســـال 1388 ایران، بـــا 

تصویب قانونی بـه تشـریح 

“جرائم رایانه ای” پرداختند. 

این قانون آن قـدر سـریع و 

بدون کارشناسی بـه جرائم 

رایانه ای پرداخته اسـت که 

می توان گفت، تنها به سـه 

حوزه ی “ توهین به مسئولین نظام یا عقاید مسلمانان”، “تبـلیغ علیه 

انتخابــات یا نتیجه ی آن” و  “پورنوگرافی” پرداخته اســت. در این 

قــانون مثالً بـــه مواردی چون دزدی الكترونیكی، هك و امضای 

دیجیتال پرداخته نشده است و یا با کلی گویی از آن گذشته اند.

     نكته ای که این قـانون 

را به مانعی در برابر استفاده 

از اینترنت برای سازمانهای 

مدنی بـدل میكند، ماده ی 

21 آن اسـت که می گوید: 

“ارائـه دهندگـان خدمـات 

دسترسی، موظف اند طبـق 

ضوابط فنی و فهرست مقرر 

از ســـــوی کمیته، تعیین 

مصادیق موضوع ماده، ذیل 

محــتوای مجرمانه اعم از محــتوای ناشـــی از جرایم رایانه ای و 

محتوایی را که برای ارتكاب جرایم رایانه ای به کار می رود؛ پاالیش 

کنند و در صورتی که عمداً از پاالیش محــتوای مجرمانه خودداری 

کنند، منحل خواهند شد.” گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در 

بند ج (محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی) به جرم بودن گروه های 

اینترنتی اشاره می کند و می گوید: “تشكیل جمعیت، دسته، گروه در 

فضای مجازی (سایبـر) بـا هدف بـرهم زدن امنیت کشـور (ماده ی 

498  قـانون مجازات اســالمی) (جرم اســت).” این محــدودیتها 

منحصر به همین ماده ی قانون نیست که در ماده های 11، 16، 18، 

،  و بندهای 3، 5 و 6 قسـمت ج مصداق های ماده ی   ،25 ،2233 32

21 نیز محدودیت هایی اعمال شده است.

اما دیگر محدودیت ها را می توان در چند طبقه ی زیر خالصه کرد:

1500     دولت بـا طرح “اینترنت ملی” و صرف هزینه ای بـیش از  

میلیارد، ســـــــعی در “تطهیر”  فضای اینترنت دارد که در صورت 

در انحصار دولت نگه داشتن اینترنت
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موفقیت این طرح، دسترسی عمومی بـه اینترنت منتفی خواهد شـد. 

به عالوه دولت با عقب مانده نگه داشتن زیرساخت های ارتبـاطی و 

پایین نگه داشـتن سـرعت اینترنت در پیش بـرد چنین طرحـهایی، 

اخالل ایجاد کرده است. ذکر همین نكته کافی است که بـر اسـاس 

46ماده ی  برنامه ی پنجم توسـعه، بـنا بـوده در پایان دوره، ایران از 

نظر “سرانه ی پهنای باند و سایر شـاخص های ارتبـاطات و فناوری 

اطالعات” رتبـه ی دوم منطقـه را داشـته باشـد اما در گزارشـی که 

چندی پیش منتشـر شـده، ایران یكی از 

پایین ترین سـرعت های اینترنت دنیا را 

داراست.

     در ســالهای اخیر و بــه ویژه پس از 

 ، 1388انتخابات ریاست جمهوری سـال 

دولت ایران بـــا “تولید محـــتوای غیر 

واقـعی”، “بازداشـت و تهدید فعاالن فضای سایبـری و رسـانهای و 

خانواده ی آن ها”، “مسدود کردن تارنماها و وب نوشته های منتقـد 

دولت”، “ساخت تارنماهای جعلی شـخصیت ها و رسـانه هایی چون 

بی بی سی فارسی”، “ایجاد پلیس اینترنت و تحت تعقیب قـرار دادن 

کاربران شبكه های مجازی” و “حمایت رسمی از بـرخی گروه های 

هك چون “گرداب”، “آشــیانه”، “ارتش سایبــری” یا “بــرگزاری 

مسابقات رسـمی هك” و “آگهی رسـمی اسـتخدام هكر در پلیس و 

دسـتگاه اطالعاتی”، سـعی در مخدوش کردن وب فارسـی داشـته 

است.

     کافی اســـت در موتورهای جســـتو جو، در پی یافتن داده ای   

درباره ی یك اسم، نظیر “ترانه موسـوی” باشـید تا بـا حـجم عظیم  

داده هایی رو به رو باشید که نظر رسـانه های دولتی بـوده اسـت. در 

کنار آن، پس از در لیست تحـریمهای اتحـادیه ی اروپا قـرار گرفتن 

بهروز کمالیان (مدیر شرکت هك آشـیانه)، صدا و سـیمای ایران در 

برنامه ای زنده از فعالیت های آقـای کمالیان تقـدیر کرد. بـه عالوه 

، ایران بیش از 5 میلیون تارنما را مسدود کرد و بر  1387تنها در سال 

اساس رتبه ی الكسـا، تارنمای پیوندها (تارنمای رسـمی فیلترینگ) 

ششمین تارنمای پربازدید در ایران است.

     متاسـفانه موانع پیش روی سـازمانها در فضای مجازی تنها بـه 

فشارها و محدودیتهای داخل ایران منتهی نمی شود. بـاید بـه خاطر 

داشته باشیم که تحریم های شرکت های حوزه ی فناوری، خود سد 

مخدوش کردن فضای وب فارسی

مسئله ی تحریم ها علیه ایران و تأثیر آن بر آزادی اینترنت

بزرگی در فعالیت سایبـری این گروهها هسـتند. بـه تازگی شـرکت 

گوگل و اپل بخشـی از محـدودیتهای خود را بـرای کاربـران ایرانی 

برداشـته اند اما محـدودیت ها تنها بـه این دو غول فناوری محـدود 

نمی شود و متاسفانه تحریم ها تا شرکت های کوچك این حوزه هم 

پیش رفته اند و برای نمونه شـرکت سامسـونگ در اردیبهشـت ماه 

، مانع خرید ایرانیان از فروشگاه اینترنتی برنامه های خود  1392سال 

شد.

     شرح این که چرا و چگونه تحریم ها 

بـر آزادی اینترنت اثر گذاشـته اند در این 

مقـال نمی گنجد اما سـعی می کنیم بـا 

ذکر نمونه هایی اثر تحــریم ها که در دو 

بــخش خدمات و تجهیزات ارتبـــاطی 

اعمال شده است را نشان دهیم.

     شدت این تحریم ها به حدی بود که 

در بحبوحـه ی اعتراضهای جنبـش سبـز “جنبشـی که بـه انقـالب 

توئیتری مشهور شد- شرکتهای خدمات اینترنتی چون فیسبـوك و 

توئیتر به استناد قانون “داد و ستد با ایران” دم از بسـتن شناسـه های 

کاربران ایرانی زدند و اگر حكم اوباما برای لغو این دستور نبود شـاید 

400هیچ وقت توئیتر بـه بـیش از  هزار توئیت در دقیقـه، دربـاره ی 

ایران نمی رسـید؛ اتفاقـی که حـیرت مدیران توئیتر را بــرانگیخت. 

چنین رخدادهایی بود که اریك اسـمیت (مدیر عامل سابـق و رئیس 

1390هیات مدیره گوگل) در اسفند ماه سال  و در پاسخ به محدویت 

خدمات این شـرکت بـرای ایرانیان گفت: “هر چند که من بـا شــما 

هستم اما این محدودیت ها از طرف دولت امریكا تعیین می شـوند و 

ما نقشی در این تصمیم گیری نداریم.”

پی نوشت:

- به تازگی موسسه ی کنشگران داوطلب گزارشـی بـا عنوان “کمپین بـین المللی آزادی انجمنها” 

منتشر کرده، که متن حاضر دریچه ای به این گزارش است و با رویكرد محدودیتهای موجود بـرای 

انجمن های ایران در حوزه ی اینترنت، به این مسئله نگاه می کند.

- برای مطالعه ی ”قانون جرائم رایانه ای” و “مصادیق محتوای مجرمانه” بـه وبسـایت “کارگروه 

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” مراجعه کنید.

- بخشی از قانون “مقررات داد و ستد با ایران” می گوید: صادرات، صادرات مجدد از سوی شخص 

ثالث، فروش، تأمین مستقـیم یا غیرمستقـیم از ایاالت متحـده ی امریكا یا توسـط افراد بــا ملیت 

امریكایی در هر کجای دنیا به ایران یا دولت ایران ممنوع است مگر در مواردی که قانون اسـتثنائی 

برای آن قائل شده باشد. این قانون هم چنین شرکت های غیر امریكایی را از صادرات محصوالتی 

که تمام یا بخشی از آن در ایاالت متحده ی امریكا تولید شده باشـد، بـه ایران منع می کند. حـكم 

اوباما که بعدتر به متممی بر این قانون بدل شد به این شرح است: “صادرات خدمات و نرم افزارهای 

مرتبط با تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت شامل مرور وب، وبنویسی، رایانامه، پیام رسانی 

آنی و چت، شبكه های اجتماعی و به اشـتراك گذاری فیلم و عكس از ایاالت متحـده ی امریكا یا 

افراد امریكایی به افراد ساکن ایران مجاز است.”
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سیاسی موضوع، تاثیرات 

مخرب اقتصادی، روانی، 

فرهنگی و اجتماعی این 

جنگ برای هر دو طرف به 

قدری زیاد بود که تا چندین 

دهه بعد از پایان جنگ هم امكان رهایی از این آثار و تبعات برای دو 

کشور ممكن نیست.

      این حقیقت تلخی است که هزینه های جنگی برای دو کشور 

ایران و عراق بازی باخت ـ باخت بود. زیرا زمانی که جنگ      

بودجه های عظیم دو کشور را در خود می بلعید و هر طرف میلیاردها 

دالر بودجه ی خود را صرف خرید ادوات جنگی می نمود تا طرف 

دیگر را نابود کند، از یك طرف 

هزینه های عمرانی، آموزشی 

و رفاهی کشور صرف خرید 

جنگ افزار و اداره ی جنگ 

می شد و از سوی دیگر هر 

طرف با استفاده از این جنگ 

افزارها سعی در نابودی 

زیرساخت های صنعتی، مالی، آموزشی و... طرف مقابل می نمود. 

یعنی در یك سوی قضیه بودجه ای که باید صرف آبادانی کشور   

می شد برای خرید جنگ افزار مورد استفاده قرار می گرفت و از 

طرفی، با توجه به سیاست جنگی دو طرف، همواره، هر کدام از دو 

کشور ایران و عراق بخشی از آنچه را که قبالً ساخته بود، در پی 

حمالت طرف دیگر از دست می داد و این همزمان بود با رشد 

شتابان کشورهایی مانند ترکیه، 

کره جنوبی و مالزی.

      البته جنگ ایران و عراق 

روی دیگری هم داشت زیرا به 

همان اندازه که این جنگ برای 

دو طرف درگیر زیان بار و هزینه 

آور بوده و مردم دو کشور را در 

زوال و فشار و نابودی و 

مشكالت معیشتی و روانی و 

فرهنگی و آموزشی قرار می داد؛ 

4
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جنگ ایران و عراق و پیامدهای فرا زمانی آن

به مناسبت سی و سومین سالگرد آغاز جنگ

* میثم اسعدی

      در حقوق بین الملل، روابط کشورها همیشه به صورت دوستانه 

و بدون مشكل نیست و در بسیاری از موارد رابطه ی کشورها به 

شكلی است که اصطالحاً آن را ”حالت خصمانه” می نامند.

     برای حل حالت خصمانه نیز معموالً دو راه حل وجود دارد:

الف) حل و فصل مسالمت آمیز بر اساس قواعد حقوق بین الملل 

عمومی

ب) حل و فصل غیر مسالمت آمیز که غالباً تحت عنوان جنگ مطرح 

می شود.

      جنگ به علت تاثیرات مخربی که بر ساختار کلی یك جامعه، از 

تمامی جهات، وارد می کند و هزینه های وحشتناکی که برای یك 

حكومت دارد، آخرین راه حل برای حل و فصل مشكالت پیش آمده 

بین دو کشور است و از نظر 

منطقی تقریبا کشورها سعی 

می کنند که جنگ آخرین 

گزینه ای باشد که آن ها برای 

حل مشكالت خود با طرف 

دیگر، بدان متوسل می شوند.

     جنگ ایران و عراق هم به 

نوبه ی خود بری از این تاثیرات ناخوشایند نیست؛ جنگی که 

طوالنی ترین جنگ کالسیك قرن بیستم و بعد از جنگ ویتنام 

طوالنی ترین جنگ از نظر زمانی در همین قرن بوده و برای دو 

190کشور هزینه ای در حدود  میلیارد دالر بر جای گذاشت. صرف 

این هزینه های میلیاردی برای این جنگ، درست در زمانی صورت 

گرفت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دوران رشد و 

شكوفایی خود را آغاز کردند و با 

بودجه هایی بسیار کمتر از این 

مقدار مسیر توسعه ی خود را طی 

کرده و به رتبه های باالیی در 

نظام جهانی رسیدند.

      بررسی ابعاد جنگ ایران و 

عراق، تبعات، هزینه ها و 

مشكالت آن برای هر دو کشور، 

در یك مقاله و چند صفحه جای 

نمی گیرد، زیرا صرف نظر از بعد 

خساراتی که به صورت مالی و جانی به غیر نظامیان وارد      

می شود، باعث می شود که وضعیت معیشتی آنان مختل شده و 

از طرفی از نظر روحی و روانی هم، نسلی به وجود می آید که از 

نظر هنجارها و ارزش ها با نسل قبل از جنگ به طور قابل 

مالحظه ای تضاد و حتی سر جنگ دارد. 
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کشورهایی هم بودند که جنگ ایران و عراق برای آن ها خان نعمتی 

را فراهم کرده بود تا خود را باال کشیده و استفاده ای حداکثری از این 

فرصت تاریخی بنمایند. کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده ی 

عربی و کره جنوبی از جمله کشورهایی بودند که خود را پل ارتباطی 

بین ایران و کشورهای دیگر برای تامین مایحتاج جنگ قرار داده و 

از اینرو، بخشی از مسیر توسعه ی خود را با آسودگی بیشتری طی 

کردند و بیشترین و بهترین استفاده ی ممكن را از این جنگ بردند.

     اما جنگ ایران و عراق  و آثار زیان بار آن فقط محدود به زمانی 

نیست که دو کشور مستقیماً با هم درگیر بودند. در اصل پیامدهای 

جنگ برای یك کشور پس از اتمام آن بسیار بیشتر از دورانی است 

که مستقیما در جنگ وارد است؛ دلیل آن هم این است که  از نظر 

روانی در زمانی که یك کشور در حال جنگ می باشد، احساس 

فشاری که مردم تحمل می کنند، با بیان وضعیت جنگی توجیه   

می شود و مردم آستانه ی تحمل باالیی در زمینه ی مشكالت 

معیشتی و روانی و آموزشی و غیره دارند. اما پس از پایان جنگ، 

فشارهای ناشی از تحمل شرایط بحرانی جنگی و کم شدن     

آستانه ی تحمل مردم و باال رفتن توقع آن ها از حاکمیت برای 

بهبود اوضاع معیشتی با این توجیه که آن ها هم بخشی از جامعه ای 

بوده اند که درگیر جنگ اند 

و بدست آمدن شرایط 

بهتری از دوران جنگ- که 

کمترین توقعی است که می 

توانند داشته باشند- باعث 

می شود که سیل توقعات و 

انتظارات اجتماعی از 

حاکمیت پس از پایان دوران 

جنگ، فوران کرده و 

حكومت را در وضعیت 

بدتری قرار دهد. این همه 

در حالی است که بدهی های ناشی از جنگ و خرابی های پیش آمده 

که تعمیر و بازسازی آن ها در بسیاری از موارد همانند راه ها، پل ها، 

نیروگاه ها، مراکز صنعتی زیربنایی، بنادر و غیره، از طرف حكومت 

یك امر اجتناب ناپذیر است و توجه به این موارد مستلزم چشم پوشی 

از بسیاری دیگر از زمینه های فرهنگی، رفاهی و مواردی از این 

دست است.

      این روند یك امر طبیعی است زیرا در وقوع یك جنگ نه تنها 

پس اندازهای یك کشور نابود می شود و ناچاراً کشور به پهنه ی 

استقراض وارد می شود، بلكه درآمدهای یك کشور هم به شدت 

تنزل می یابد که این خود نتیجه ی منطقی نابودی زیرساخت های 

اقتصادی و منابع و از دست دادن شرکا و بازارهای خارجی است.

      همچنین خساراتی که به صورت مالی و جانی به غیر نظامیان 

وارد می شود، باعث می شود که وضعیت معیشتی آنان مختل شده و 

از طرفی از نظر روحی و روانی هم، نسلی به وجود می آید که از نظر 

هنجارها و ارزش ها با نسل قبل از جنگ به طور قابل مالحظه ای 

تضاد و حتی سر جنگ دارد. محققان بر این باورند که شهروندانی که 

در دوران جنگ به صورت مستقیم درگیر بوده اند چه به صورت 

حضور در جبهه ها و چه به صورت برخورد نزدیك با بمباران ها و 

دیگر پارامترهای جنگی، از 

نظر روحی و روانی دارای 

استرس ها و مشكالتی می 

شوند که اثرات آن حتی بر 

نسل های بعدی هم باقی 

می ماند.

   از سوی دیگر، هزینه های 

جنگ پس از اتمام آن، 

محدود به بازسازی کشور و 

باز پرداخت قروض داخلی   

و خارجی نیست بلكه     
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جنگ باعث شد که خرده فرهنگ های خاصی در جامعه ی ایرانی و عراقی شكل بگیرد که از نظر ارزشی تقریبا انعكاس 

دهنده ی مصادیقی تحت عناون خشونت و کشتار و جنگ به عنوان یك ارزش برای رسیدن به هدف بود. این خرده    

فرهنگ ها که به رشد بنیادگرایی دینی در دو کشور منجر شد، تاثیرات مهلك تر و مخرب تری را با توجه به روند اتفاقاتی که 

پس از جنگ در عراق روی داد، در این کشور بر جای گذاشت. همین تاثیرات در کشور ایران به شكل و نحو دیگری در   

طبقه ی حاکم مقبول افتاد و باعث رشد گونه ای از تندروی سیاسی در جناح راست حاکمیت و شكل گیری جریان های 

رادیكالی در صحنه ی سیاسی کشور ایران شد.
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4

هزینه هایی همانند پاك سازی میدان های مین، هزینه ی    

خانواده هایی که سرپرست خود را در جنگ از دست داده اند و یا 

مجروحان جنگی هم، خود لیستی بسیار طوالنی به هزینه های 

جنگ اضافه می کند.

     جنگ باعث شد که خرده فرهنگ های خاصی در جامعه ی 

ایرانی و عراقی شكل بگیرد که از نظر ارزشی تقریبا انعكاس    

دهنده ی مصادیقی تحت عناون خشونت و کشتار و جنگ به عنوان 

یك ارزش برای رسیدن به هدف بود. این خرده فرهنگ ها که به 

رشد بنیادگرایی دینی در دو کشور منجر شد، تاثیرات مهلك تر و 

مخرب تری را با توجه به روند اتفاقاتی که پس از جنگ در عراق 

روی داد، در این کشور بر جای گذاشت. همین تاثیرات در کشور 

ایران به شكل و نحو دیگری در طبقه ی حاکم مقبول افتاد و باعث 

رشد گونه ای از تندروی سیاسی در جناح راست حاکمیت و شكل 

گیری جریان های رادیكالی در صحنه ی سیاسی کشور ایران شد.

      در ایران اتفاق ناخوشایند دیگری که جنگ عامل ایجاد آن بود، 

رشد نیرویی بود که در ابتدا 

شبه نظامی اما بعدها و به مدد 

جنگ، تبدیل به بخشی از 

ماشین جنگی شد. این نیرو به 

علت اشتراکات فراوان 

عقیدتی و ارزشی که با 

حاکمان داشت، نه تنها حاضر 

به خروج از صحنه ی نظامی 

و سیاسی نشد بلكه با حمایت 

و هماهنگی همان حاکمان 

پس از جنگ، به حوزه ی اقتصاد هم وارد شد و تبدیل به یكی از 

بازیگران سیاسی و اقتصادی جنگ شد و این نهاد همان است که 

امروزه به نام”سپاه پاسداران انقالب اسالمی” آن را می شناسیم.

     در کنار این موضوع نباید یكی از مهمترین مباحثی که در ظاهر 

کوچك به نظر می رسد را فراموش کنیم و آن یادگاری نامیمونی به 

نام”مین” های به جا مانده از دوران جنگ است که وجود آن کماکان 

هم از دو طرف قربانی می گیرد. مین ها، این سربازان همیشه بیدار، 

گویا تصمیم دارند به نسلی از جوانان امروزی که سرشار از خاطرات 

جنگ است و کودکی خود را در پناهگاه ها و زیرزمین های تاریك 

گذرانده اند، زیر نور شمع مشق نوشته اند و از معلمان تلویزیونی الفبا 

را یاد گرفته اند، اما به زندگی عادی خود بازگشته؛ گوشزد کند که 

جنگ هنوز پایان نیافته است! 

     تقریباً هر روز ساکنین مرزهای غربی ایران با این حقیقت تلخ که 

همانا امكان انفجار یكی از مین های به جا مانده از جنگ هشت ساله 

و تازه شدن داغ آنان است، روبرو هستند. کسانی که بیش ترین 

نزدیكی و خسارت جانی و مالی را از جنگ دیده اند، امروزه نیز شاهد 

قربانی گرفتن این یادگار زشت دوران جنگ هستند.

     براساس آمارهای رسمی دولت، هم اکنون شانزده میلیون مین 

خنثی نشده در ایران وجود دارد که بیش از دو میلیون هكتار از 

مساحت کشور را غیرقابل استفاده و خطرناك کرده اند. بر اساس 

2/2انفجار گاه و بیگاه این مین ها در طول هر شبانه روز،  نفر دچار 

مرگ یا معلولیت های دائمی می شوند. بنابر یك پژوهش 

دانشگاهی در طول شش سال گذشته به صورت میانگین هر ساله 

هفت هزار حادثه ی انفجار مین در نقاط مختلف مرزی ایران رخداده 

% کودك بوده اند.  % تا  % قربانیان آن غیرنظامی و بین  25که  13 95

مناطق آلوده به مین به 

صورت عمده در شهرها       

و روستاهای پنج استان 

خوزستان، ایالم، آذربایجان 

غربی، کردستان و کرمانشاه 

واقع شده است که در    

67فاصله ی سالهای  تا   59

خطوط مقدم جنگ را تشكیل 

می دادند. (1)

     در همین خصوص وجود 
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عكس ها از کاوه گلستان

براساس آمارهای رسمی دولت، هم اکنون شانزده میلیون مین 

خنثی نشده در ایران وجود دارد که بیش از دو میلیون هكتار از 

مساحت کشور را غیرقابل استفاده و خطرناك کرده اند. بر 

اساس انفجار گاه و بیگاه این مین ها در طول هر شبانه روز، 

2/2 نفر دچار مرگ یا معلولیت های دائمی می شوند. بنابر یك 

پژوهش دانشگاهی در طول شش سال گذشته به صورت 

میانگین هر ساله هفت هزار حادثه ی انفجار مین در نقاط 

% قربانیان آن غیرنظامی و  95مختلف مرزی ایران رخداده که 

% کودك بوده اند.  % تا  25بین  13

27 1392شمارهی    مهر  29



عه
ام

ج

برخی زمینهای آکنده از مین باعث شده که زمینهای کشاورزی و 

22مناطق مسكونی در خرمشهر با وجود گذشت  سال از پایان 

جنگ، هم چنان در چنگال مین های خنثی نشده باشند که این امر 

باعث شده، امكان بازگشت به خانه برای برخی از روستائیان 

خرمشهر امكانپذیر نباشد. مصطفی مطورزاده، نماینده ی مردم 

خرمشهر در مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای با خبرگزاری 

22مهر در همین خصوص گفته است که با وجود گذشت  سال از 

پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، هنوز هجده روستای این 

شهرستان خالی از سكنه است.

     مصطفی مطورزاده اظهار داشت: “به علت اینكه در هشت سال 

جنگ تحمیلی عملیات فراوانی در شهرستان خرمشهر از سوی دو 

طرف جنگ انجام شد، میادین مین و موانع جنگی فراوانی در این 

شهر در زمان جنگ ایجاد شد. پس از پایان جنگ زحمات فراوانی 

برای خنثی سازی مین های باقی مانده از زمان جنگ از سوی 

رزمندگان ایران صورت گرفت ولی هنوز برخی مناطق این 

شهرستان با وجود مین های خنثی نشده و منطقه جنگی بودن 

مواجه هستند.” (2)

     با اندکی توجه می توان مشاهده کرد که معضل مین های خنثی 

نشده، در حقیقت باعث شده است که مناطقی از کشور نه تنها در 

مسیر زندگی طبیعی و عادی قرار نگیرد، بلكه همیشه این بیم وجود 

دارد که انفجار مین های خنثی نشده عالوه بر خسارات مالی، در بر 

دارنده ی خسارات جانی هم باشد.

     بنابراین هر چقدر که بیشتر دقت کنیم متوجه می شویم، بدون 

توجه به نیت اصلی دو طرف درگیر از جنگ و گرایشات سیاسی و 

نگاه های جناح ها و گروه های مختلف به این جنگ و صرف نظر از 

درستی یا غلط بودن آن و یا اهداف پنهانی و ساخت و سازهای 

سیاسی و معادالت کشورهای بزرگ و نقش و تاثیر آن ها در جنگ 

بین ایران و عراق، متوجه می شویم که تاثیرات جنگ هشت ساله، 

چه از لحاظ مادی و چه معنوی بسیار بیشتر و مخرب تر از آن چیزی 

است که آن را محدود به چند گزینه ی مشخص و از نظر زمانی آن را 

در چارچوب هشت سال بررسی کنیم.

منابع:

1 -  مین های جنگی و عوارض انسانی آن ها، دکتر رحمت سخنی، 

وبسایت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی در اورمیه، 7 خـــــرداد 

1388

2- مرغوبترین خرمای کشور در چنگال مین، وبسایت خبری 

1390تابناك، شهریور  20

* کارشناس ارشد حقوق قراردادها و مدرس دانشگاه
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وزیری در همین جهت 

صورت گرفت.

ب. حذف منتظری از نیابت 

والیت فقیه. اکبر هاشمی 

رفسنجانی و سید علی 

خامنه ای و سید احمد 

خمینی نمی خواستند قدرت 

به بیرون از دایره ی خودشان انتقال یابد. از همین جهت زمینه های 

سیاسی و قضایی را برای عزل وی فراهم کردند. در این میان بخشی 

از نزدیكان منتظری نیز قربانی شدند.

پ. بازماندگان اپوزیسیون در داخل کشور که همه در زندان بودند و 

ممكن بود پس از آزادی برای رژیم در دوران رهبر بعدی و انتقال 

قدرت دردسر ایجاد کنند، باید حذف       

می شدند. از همین جهت فتوای قتل کسانی 

که بر سر موضع خود بودند از رهبر جمهوری 

اسالمی گرفته شد. در این قتل ها معموالً 

مسئولیت به گردن تیم سه نفره ی صدور و 

اجرای حكم گذاشته می شود در حالی که 

تصمیم سیاسی مربوط به این امر توسط 

حلقه ی پنج نفره ی اداره کننده ی حكومت 

در شرایط بیماری آقای خمینی (گروه پنج 

نفره ی خامنه ای، رفسنجانی، موسوی 

اردبیلی، میر حسین موسوی و احمد خمینی) 

گرفته شده است.

2- اقدام پر هزینه اما برای همیشه. 

جمهوری اسالمی علی رغم ادعای تحمل 

منتقدان، ناهمرنگ ها و مخالفان، هیچ گاه ظرفیت این امر را دارا 

نبوده و اصوالً دیدگاه فقهی و ایدئولوژیك اسالمگرایان مانع از 

ایجاد چنین ظرفیتی است. مقامات جمهوری اسالمی (وفاداران به 

57والیت فقیه به قرائت آقای خمینی) از روز  بهمن  بدین نكته  22

واقف بودند که جایی برای لیبرالها، ناسیونالیست ها، مارکسیست ها 

و مسلمانان مخالف والیت فقیه در جامعه ی سیاسی نیست. حدود 

چهار سال طول کشید تا آن ها توانستند همه ی اعضای فعال این 

گروه ها را اعدام، خانه نشین، زندانی یا مجبور به تبعید کنند. از   

خانه نشین ها (شكسته شده ها در زندان و زیر شكنجه) و تبعیدیان، 

4

صر
عا

 م
خ

ری
تا

67کشتار  : چرا و چگونه؟

     پس از ربع قرنی که از کشتار هزاران زندانی (سه تا پنج هزار، بنا 

به گفته ی حسینعلی منتظری در خاطرات خود) در تابستان سال 

1367 می گذرد، امروز بر اساس گزارش شاهدان و برخی مقامات 

جمهوری اسالمی در آن دوره، دیگر شكی در مورد این جنایت علیه 

بشریت وجود ندارد. دو پرسشی که امروز در برابر ماست آن است که: 

چرا جمهوری اسالمی چند هزار زندانی را که خطری عاجل برای 

بقای رژیم نداشتند، به جوخه های اعدام سپرد و چه کسانی، با چه 

نوع آموزش و تربیتی می توانستند و ظرفیت آن را داشتند که این 

جنایت را به اجرا درآورند؟

    کشتن چند هزار زندانی که دارند دوره ی زندان خود را می 

گذرانند از سوی مقامات جمهوری اسالمی، با خطر عملیات فروغ 

جاویدان (مرصاد) برای بقای رژیم و    

برنامه ی ترور مقامات توسط زندانیان و 

تشكیالت زندانیان در درون زندان در عین 

ارتباط با مجاهدین خلق در عراق توجیه شده 

67است. اما در سال  و پس از کشته شدن 

حدود یازده هزار تن از نیروهای مخالف در 

67سالهای  تا  ، مجاهدین خلق یا هر  60

گروه سیاسی دیگر نمی توانست با عملیات 

مسلحانه آن هم از درون زندان، رژیم را 

سرنگون سازد؛ بنا بر این باید به دنبال دالیل 

دیگری برای این کشتار گشت.

چهار دلیل محتمل برای این کشتار از منظر 

مقامات رژیم قابل طرح است:

1- نگرانی رهبر جمهوی اسالمی و 

1365نزدیكانش از سرنوشت جمهوری اسالمی پس از وی. از سال  

نزدیكان رهبر جمهوری اسالمی می دانستند که او به زودی خواهد 

مرد. از این جهت تالش می کردند که زمینه را برای انتقال آرام 

قدرت به یكی از اعضای حلقه ی نزدیك به وی فراهم سازند. در این 

میان سه اقدام کلیدی مد نظر قرار گرفت:

الف. تغییر قانون اساسی به نحوی که رهبر کشور قدرت بیشتری 

داشته باشد و از نقش مردم و شوراها در آن کاسته شود. واگذاری 

مدیریت رادیو و تلویزیون دولتی از شورای متشكل از نمایندگان سه 

قوه به رهبر یا انحالل شورای عالی قضایی و حذف مقام نخست 

چرا؟
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احساس خطر چندانی نمی کردند، اما زندانیان سیاسی همیشه     

می توانند در شرایط بروز بحران از زندان خارج شده و نقش رهبری 

ایفا کنند؛ موضوعی که مقامات جمهوری اسالمی به خوبی از آن 

آگاه بودند.

     بدین ترتیب می توان گفت که مقامات منتظر روزی بودند که از 

دست زندانیان سیاسی خالصی بیابند. کشتار همه در عرض یك 

مدت کوتاه راه حلی بوده که به ذهن مقامات امنیتی رسیده و با توجه 

به زمینه ای که در رهبر جمهوری اسالمی برای کشتار می دیدند، به 

سراغ وی رفته و فتوای قتل را از او گرفته اند. عملیات فروغ جاویدان 

و پایان جنگ در واقع زمان مناسبی برای اجرای تصمیمی که از قبل 

گرفته شده بود فراهم کردند.

67    مقامات جمهوری اسالمی در سال های  به بعد نیز منكر وجود 

زندانیان سیاسی شده اند. گاه وجود آن ها را منكر شده و گاه آن ها را 

زندانیان امنیتی نام نهاده اند. رژیم نمی خواسته و نمی خواهد زندانی 

سیاسی داشته باشد حتی اگر صدها و هزاران فعال سیاسی در زندان 

باشند. یكی از اصول تعطیل شده ی قانون اساسی محاکمه ی 

زندانیان سیاسی با حضور هیئت منصفه است که، هیچ گاه بدان 

عمل نشده است.

3- کاهش قدرت بسیج حكومت. در سالهای پایان جنگ ظرفیت 

رژیم برای اعزام نیرو به جبهه ها به شدت کاهش یافته بود و 

بسیجیان دیگر، انگیزه ی کافی برای رفتن به جنگی که پیروزی 

نداشت، نداشتند. حكومت در این حال حاضر بود به هر اقدامی برای 

روحیه دادن به نیروهای خودی دست زند، از فتوای قتل سلمان 

رشدی به دلیل ارتداد تا کشتار مخالفان در زندان: یكی برای تهییج و 

دیگری برای ابراز قدرت.

4- باال گرفتن اعتراضات زندانیان سیاسی در زندان و خانواده های 

، زندانیان سیاسی و  67آن ها در بیرون زندان. در سالهای  تا  65

خانواده هایشان، در جهت احقاق حقوق آن ها، نسبت به سال های 

قبل، فعال تر بودند. این عامل نیز در روزهای پایان جنگ به خسته 

شدن حكومت از زندانیان سیاسی می افزود. در رژیم هایی که مدام 

صورت مسئله را پاك می کنند، کشتن زندانیان سیاسی برای 

خالصی از دست آن ها نیاز به زیرکی و هوش چندانی ندارد.

    خود را به جای آقای خمینی و نزدیك ترین حلقهی سیاستمداران 

به وی بگذارید. وقتی تصمیم به اجرای چنین کشتاری گرفتید (پس 

از رفت و برگشت های متوالی میان اعضای حلقه و رهبر کشور و 

مقامات امنیتی و قضایی) آن را چگونه به اجرا در می آورید و چه 

کسانی غیر از مقامات درگیر در محاکمه و کشتار و شكنجه ی 

مخالفان را برای اجرای آن به کار می گمارید؟ فرایند تصمیم گیری 

و اجرا، این طور نبوده که آقای خمینی یك باره به این فكر برسد و 

بعد کسانی را برای این کار منصوب کند؛ بلكه قضیه از مقامات 

سیاسی با رتبه ی باال یعنی نزدیك ترین حلقه به رهبر جمهوری 

اسالمی شكل گرفته، بعد تایید وی گرفته شده و سپس برای اجرایی 

شدن، به سطوح پایین تر اطالعاتی و امنیتی و قضایی انتقال یافته 

است.

     اعضای هیئت سه نفره ای که رهبر جمهوری اسالمی برای 

تصمیم گیری در مورد اعدامی ها در نظر گرفت، همانها بودند که 

یك دهه در دادستانی و زندان ها، مشغول سرکوب و اعدام مخالفان 

بودند. او به غیر از این افراد به کسان دیگری نمی توانست اعتماد 

کند. حسینعلی نیری (حاکم شرع زندان اوین)، مرتضی اشراقی 

(دادستان انقالب اسالمی تهران) و مصطفی پور محمدی (معاون 

عوامل اجرایی این جنایت: شاگردان مكتب اسالم گرایی 

شیعه

67آمران و عامالن اعدام های 
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، مقامات بلند پایه ی ایران، با  1367   در مرداد و شهریور ماه سال 

دستور رهبر وقت جمهوری اسالمی، اقدام به تفتیش عقاید هزاران 

زندانی سیاسی و عقیدتی نموده و طی محاکمات سرپایی و چند 

دقیقه ای و بعضاً بدون هیچ گونه محاکمه، این زندانیان را در محل 

زندان اعدام نمودند.

   اکنون و در بیست و پنجمین سالگرد این واقعه ی دهشتناك، 

سعی کردیم روز شمار دقیق و کوتاهی، از چند هفته ای که هیات 

موسوم به عفو (و یا معروف به مرگ) به زندان های اوین و 

گوهردشت جهت محاکمه مراجعه کردند، را از نظر بگذرانیم.

3
 مــــــرداد
دوشــــنبه

6
 مــــــرداد
پنجشـــنبه

7
 مــــــرداد
جمعــــــه

8
 مــــــرداد
شــــــنبه

25
 مــــــرداد
سه شـــنبه

 نقل و انتقال های

 مشكوك زندانیان

قطع مالقات های
زندان اوین به مدت

دو ماه

جمع آوری تلویزیونها
و روزنامه و محدودیت

در تردد زندانبانان به
خارج از زندان

شروع قتل عام زندانیان
مرتبط با مجاهدین خلق

در زندان گوهردشت
کرج و اوین

توقف اعدام زندانیان
مرتبط با مجاهدین

خلق در زندان
گوهردشت

3
شــــهریور

آغاز مجدد اعدام زندانیان 
مرتبط با مجاهدین خلق

در زندان اوین

پنجشـــنبه

5
شــــهریور
شــــــنبه

آغاز اعدام زندانیان
مارکسیست در زندان 

گوهردشت

آغاز اعدام زندانیان
مارکسیست در زندان

اوین
شــــهریور
7

دوشــــنبه

پایان اعدام ها
در زندان گوهردشت

شــــهریور
13

یكشــــنبه

اواخر
مهـر

آغاز مالقات ها بعد
از پایان اعدام ها در
اوین و گوهردشت

4

وزیر اطالعات) هر سه از مقامات اطالعاتی و قضایی بودند. این 

افراد همه از شاگردان مكتب اسالم گرایی روح ا... خمینی (اسالم به 

عنوان یك ایدئولوژی برای کسب قدرت) بودند که، کسب و حفظ 

قدرت را بر همه چیز اولویت می دادند. آن ها در سال 67، در حدود 

2832 تا  سال داشتند و پاداشهایی که بعداً از حكومت برای صدور 

حكم اعدام و اجرای آن برای هزاران نفر گرفتند، نشان می دهد که 

جاه طلبی، یكی از خصوصیات مشترك آن ها بوده است.

     کسانی که می خواهند اسالم گرایی شیعه (توجه کنید که این 

مكتب متفاوت است با اسالم شیعی به عنوان یك دین، اسالم 

گرایی شیعه، یك مكتب سیاسی است) را به خوبی بشناسند، نباید به 

متون این مكتب نوظهور یعنی آثار مرتضی مطهری و روح ا... 

خمینی و محمد تقی مصباح یزدی اکتفا کنند بلكه باید به اعمال و 

رفتار شاگردان مخلص این مكتب بر اساس آن متون نیز بنگرند. 

جدی ترین شاگردان این مكتب که در مدرسه ی حقانی قم پرورش 

یافتند و بعد به اعضای اصلی نهادهای امنیتی و قضایی تبدیل شدند 

(از جمله مصطفی پورمحمدی از هیئت سه نفره ی اجرای قتل ها) 

کسانی هستند که به هر قیمت، از رژیمی که بر این مبنا شكل گرفته 

پاسداری می کنند. هسته ی سخت دفاع از کیان حكومت نهادهای 

امنیتی، نظامی و قضایی هستند که توسط این شاگردان مدرسه ی 

حقانی و استاید آن مثل مصباح یزدی اداره می شوند.

67    کشتار  همانند دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات 

جمهوری اسالمی، یعنی کشتار معترضان به انتخابات در کوچه و 

، بمب گذاری در حرم امام هشتم شیعیان، آتش  88خیابان در سال 

زدن سینما رکس آبادان، کشتار جمعی مجاهدین خلق غیر مسلح در 

ارودگاه اشرف، ترورهای خارج از کشور، بمب گذاری در مرکز 

یهودیان، اعدام های دسته جمعی و فردی پس از محاکمات چند 

دقیقه ای، قتلهای زنجیرهای مخالفان و ناهمرنگ ها و سه دهه 

کشتار بهاییان و مسیحیان تبشیری، شكنجه ی زندانیان سیاسی، 

سنگسار زنان، و قطع دست و پا و انگشتان افراد بخشی الینفك از 

ایدئولوژی اسالم گرایی است و به همین دلیل اسالم گرایان     

نمی توانند از آن ها اظهار برائت کنند.

*جامعه شناس و استاد دانشگاه

67روزشمار اعدام های تابستان 
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زنان بدون مردان

     یكی از رمان هایی که در موضوع حقوق بشر و با نگاه ویژه به 

حقوق زنان در ایران نوشته شـده اسـت، کتاب زنان بـدون مردان 

نوشته ی شهرنوش پارسـی پور اسـت. پارسـی پور این رمان را در 

زمانی تقریر نمود که اوضاع اجتماعی ایران بیش از گذشته ملتهب 

1357و متشنج بود. این کتاب در سال  و در پاریس تالیف شد. وی 

که در آن دوران در فرانسـه زندگی می کرد، پس از بازگشـت بـه 

1360ایران و در سال  به دالیل و بهانه های واهی بازداشت شد و 

بدون هیچ گونه محـاکمه ای 4 سـال را در زندان گذراند و پس از 

1369آزادی از زندان به بازبینی کتاب اقدام نموده و در سال  کتاب 

را در ایران منتشر کرد که البته باز هم با بـرخورد حـكومت مواجه 

گردید.

     رمان زنان بدون مردان که در سبك رئالیسم جادوئی و شـاید 

متاثر از نوشـته های کارلوس کاسـتاندا و گابـریل گارســیا مارکز 

تقریر شده است، روایت چهار دختر با ایدئولوژی ها و اندیشه های 

متفاوت اســـت که همه ی آن ها از یك درد مشـــترك - یعنی 

نابرابــری - رنج می بـــرند. موضوع محـــوری کتاب که تمام 

شخصیت ها در گرداگرد آن و متاثر از آن ایفای نقـش می نمایند، 

تابـــوهای ســـنتی شـــرافت زن ایرانی و موضوعاتی همچون 

دوشیزگی و بكارت است. تابوهایی که جامعه ی مردسـاالر بـرای 

زنان تدوین نموده و شكسته شـدن آن ها بـه منزله ی مرگ یك 

زن در آن جامعه تلقـی می شــود. در پایان این داســتان پرفراز و 

نشیب، شخصیت های خلق شده توسط نویسنده، به باغی رویایی 

پای گذارده و در آرمانشهر بلوغ فكری و اجتماعی زنان، از تابـو ها 

عبور نموده و هویت انسانی خویش را باز می یابند. 

      در آرمانشهر رویائی شهرنوش پارسی پور، زنان بـدون وجود 

مردان نه خوشبخت اند و نه بدبخت، بلكه زنان آرمانشـهر رویائی 

او بر اساس گوهر انسـانی خویش محـترم و دارای شـان انسـانی 

هستند. جلوه ی معشوقـی دارند بـی آنكه ناگزیر بـه تن فروشـی 

باشـند، مورد توجه قـرار می گیرند بــی آنكه نگران ســتم های   

جامعه ی مردساالر باشند، آزادند بـی آنكه نگران خشـونت مردان 

در برابر استقالل شخصیت خود باشند. 

1388      در سال  فیلمی با همین عنوان و با اقتباس از این کتاب 

توسط شیرین نشاط سـاخته شـد که مورد تحسـین قـرار گرفت و 

جایزه ی شیر نقره ای شـصت و ششـمین جشـنواره ی فیلم ونیز 

برای بهترین کارگردانی را نیز بـه خود اختصاص داد. گرچه نیازی 

به توضیح نیست که فیلمنامه ی فیلم مزبور عیناً منطبق با داستان 

کتاب نبوده و تنها اقتباسـی از داسـتان اصلی کتاب اسـت و زمان 

1332داسـتان بـه دوران  مرداد  بـاز نمی گردد، بـا این حــال  28

خواندن این کتاب را بـه تمامی دوسـتداران و فعاالن در زمینه ی 

حقوق بشر و حقوق زنان پیشـنهاد می کنم. در حقیقـت حقـوق و 

آزادی های فردی و اجتماعی بیش از آنكه با وعظ و خطابـه های 

قدرتمند و تقریرات سنگین حقوقی ترویج پیدا کند، با ابزار ارتبـاط 

اجتماعی قابل درك برای عموم جامعه قابل نشر و گسترش است. 

به دیگر سخن، از آنجائیكه جامعه ی مدنی از درون رشـد نموده و 

ارتزاق می نماید، این گونه کتب که با دیدگاهی جامعه شناسـانه و 

به زبان عامه پسند تقریر شده اسـت، تاثیر بـه سـزایی در ارتقـای 

سطح آگاهی مردم از حقوق و مطالباتشـان را در پی داشـته و تاثیر 

عمیق تری در راستای احقاق حقـوق و آزادی های فردی در یك 

اجتماع دارد.

نام کتاب: زنان بدون مردان

نام نویسنده: شهرنوش پارسی پور

انتشارات: نشر نقره

1368نوبت چاپ: اول 

چاپ: گلشن
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     با وجود گذشت ربع قرن از پایان جنگ ایران و عراق، کماکان حواشی و پیامدهای آن باقی ست. یكی از 

بارزترین این پیامدها آسیب های به جا مانده از سالح های شیمیایی، حـتی بـر غیرنظامیان اسـت و بنابـر 

100آمارهای دولتی، در طول دوران جنگ هشـت سـاله، حـدود  هزار نفر از مردم ایران، بـر اثر حــمالت 

شیمیایی عراق، کشته و یا مصدوم شده اند.

     موردی که طی سال های پس از جنگ، همواره سوال بـرانگیز بـوده اسـت، اعتراض عده ای از آسـیب 

دیدگان این جنگ در رابطه با آنچه معموالً اجحاف و یا بی مهری-کم مهری دولت و سازمان های مرتبط به 

آن ها نامیده شده، بوده است. در این خصوص می توان بـه تجمع تعدادی از مجروحـان و خانواده های کشـته شـدگان جنگ در شـهریور ماه و در 

اعتراض به برخی مواد ”قانون جامع ایثارگران” در مقابل مجلس شورای اسالمی، اشاره کرد.

     هم چنین، جمعی از بازماندگان این جنگ، در صدد هستند تا با امضای طوماری حقوقی، پیگیر مطالبات خود باشند و دست به احقاق حقوق تمامی 

آسیب دیدگان جنگ و خصوصا آن عده که تاکنون - و به گفته ی ایشان- از مزایایی برخوردار نبودند، بزنند.

      بسیاری از مردم اما معتقدند که دولت و سازمان های اجرایی نظیر بنیاد شهید و بنیاد جانبازان، همواره حمایت های کالنی از این قشر داشته اند 

و این حمایت ها، سبب ایجاد تبعیض آشكاری میان شهروندان شده است. سهمیه ای که رزمندگان و خانواده ی کشته شدگان جنگ در دانشگاه ها 

طی این سال ها از آن برخوردار بوده اند، نمونه ای از این موارد است. این امتیاز دهی را شاید بیش از هر چیز بایسـتی راهكار حـكومت ایران بـرای 

ممانعت از سرخوردگی و سرشكستگی افرادی که پس از سال ها جنگیدن، به زندگی عادی بازگشته بودند، تلقی کرد...

     در مصاحبه ای که با یكی از مجروحان جنگ ایران و عراق داشتیم، در مورد مسائل مذکور سوال و جواب هایی مطرح شد.
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جمال حسینی

کسانی هستند که رنگ جبهه را ندیده اما حقوق جانبازی دارند

مصاحبه با هوشیار سلطانی فر، از بازماندگان جنگ ایران و عراق

           لطف کنید و پیش از آغاز پرسش ها، خودتان را برای 

خوانندگان خط صلح معرفی کنید.

            گمان می کنم که شما خودتان هم جانباز باشید...

     “هوشیار سلطانی فر” هستم رزمنده و جنگ زده ی خرمشهری و 

البته فرزند شهیدی که “بنیادشهید” آن را شهید به حساب نیاورد. 

     ببینید برادر! دعوای ما دقیقاً بـر سـر همین اسـت؛ این واژه های 

جانباز و ایثار و غیره باید تغییر کند. من معتقدم کسی که به دبـی می 

رود، برای رضای خدا نمی رود(با خنده می گوید که من خودم هم به 

دبی رفته ام). کسی که به دبی می رود، در مجموع یا برای سیاحت و 

تجارت می رود و یا اینكه می رود ویزای امریكایی- جایی را بـگیرد. 

به هر حال برای اهدافی این چنینی سفر می رود. 

     حاال شما هواپیمایی را در نظر بگیرید که موشك خورده و سقوط 

کرده. اینكه شهید بـه حسـاب بـیاید، 

این بحث دیگری سـت. اما عالوه بـر 

اینكه بازماندگان خانواده های مقتول 

در این حـادثه، تحـت پوشـش کامل 

بـنیاد شـهید قـرار گرفتند، عالوه بـر    

آن ها، پول کالنی را به عنوان غرامت 

مثالً سازمان هوانوردی جهانی در اختیار ایشان گذاشت و حتی اکثراً 

از طرف سازمان ها و شـرکت هایی که در آن فعالیت می کردند هم، 

حـمایت شـدند. اما کسـانی که در 

شـهرهای مرزی سـاکن بــودند و 

اکثراً نظامی هم نبــــودند و علت 

کشـته شدنشـان و یا آسـیب های 

جســــمی که دیدند، تیر و ترکش 

نبـوده؛ اما بســیاری از این افراد نه 

شهید به حساب آمدند و نه جانباز. در حـالی که ما کسـی را داریم که 

رنگ جبهه را ندیده ولی پرونده ی جانبـازی دارد و حقـوق و مزایایی 

بسیار عالی هم می گیرد. دعوای ما بـا قـانون و نه بـنیاد-ما تا اینجا 

اصالً اسم بنیاد را نیاورده ایم، چرا که خود بنیاد هم دسـتگاهی سـت 

که مجری قانون اسـت و قـانون هرچه بـگوید عمل می کند-، این 

اسـت که قـانون بـاید اصالح شـود. تعاریف ایثارگری، جانبــازی و 

شهادت باید بازنگری شود تا اقشـار بـزرگی که از حـق و حقوقشـان 

محروم شدند و مظلوم واقع شدند، بتوانند به حق خودشان برسند.

     ما سـه قشـر بــزرگ درگیر در جنگ داشــتیم. یك عده همان 

کسانی هسـتند که می گوییم رزمنده و شـامل آزادگان، جانبـازان و 

شهیدان می شوند. عده ی دوم قشر بزرگی است به نام جنگ زدگان 

که تكلیفشان روشن اسـت. جنگ زدگان در پنج اسـتان خوزسـتان، 

           جناب سـلطانی فر، از دیدگاه شـما آسـیب دیدگان 

جنگ شامل چه کسانی می شود؟
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کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 

ایالم به سر می بردند.

     قشر سوم هم قشـر آسـیب دیده از 

جنگ هســتند که جزو اقشــار قبــلی 

نیستند، ولی آسیب دیده اند. برای نمونه 

یك خانواده ی تهرانی که بر اثر برخورد 

500موشــك در فاصله ی  متری،خانه 

شان هیچ گونه خسارت مالی ندیده، اما 

دختر این خانواده که در حال حاضر سن 

بـاالیی دارد، در آن زمان دچار شــوك 

شـده و بـه خاطر این شـوك هم چنان 

تحـت درمان روان پزشـكان اســت و 

بســتری اســت و هزینه های بســیار 

سنگینی بـر خانوادهاش تحـمیل کرده 

در حالیكه این شخص جانباز اسـت بـه 

این معنا که این هزینه ها بـــاید بـــر   

عهده ی بـنیاد باشـد؛ ولی نه خانوادش 

خبر داشته و نه خود بنیاد پیگیر این موضوع بوده است. ما پیگیر حـق 

و حقوق افرادی از این سه قشر هستیم که تاکنون حق و حقوقشان را 

نگرفته اند...

     ببـینید، چطور می شـود که دار و ندار یك نفر را نابــود کنید، اما 

پاســـخ گوی آن نباشـــید!؟ جمع و جور کردن یك زندگی،یعنی از 

یخچال بـگیرید تا تلویزیون و فرش و سـوزن نخِ آن، بـا هزینه های 

15امروزی، برابر است با  میلیون تومان. این  میلیون تومان، فقط  15

اثاث از دست رفته ی جنگ زدگان است که هرگز و در هیچ کجا بـه 

حساب نیامد.

     ما قانونی داریم که کارگران به دلیل مشـاغل سـخت و زیان آور 

بازنشستگیِ پیش از موعد می گیرید و مزایای دیگری. چطور ممكن 

است به جنگ زده ای که ده سال آواره و گرسنه و رها بوده و از کار و 

زندگی و تحصیل و بیمه و اشتغال و همه ی این ها بـاز مانده، بـعد از 

ده سال به او بگویید: شما را به خیر و ما را هم به سالمت!؟
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جنگ در ایران گذشته است، جنگی که ویرانی ها و قربـانیان 

بی شماری برجای گذاشت چه مطالباتی برآورده نشـده و یا 

مطرح نشده ای از سوی بازماندگان و آسـیب دیدگان جنگ 

وجود دارد؟ اصالً مطالباتی وجود دارد؟

     خسارت بر آورده یا جبران نشده ی 

جنگ زده ها، بـینهایت اسـت. طبــق 

برآورد دولت آقای هاشمی در آن زمان، 

1000ما حداقــل  میلیارد دالر از جنگ 

خســارت دیدیم. این خســـارت ها را   

هیچ کس جبـران نكرد، هیچ کس هم 

دنبـال این نرفت که از عراق بـگیرد در 

حالی که کشور کوچكی مثل کویت که 

ما ایرانی ها به خاطر همین غرور ملی و 

باستانی مان، اصالً آنجا را بـه حسـاب 

82ـ1هم نمی آوریـم، تـا امـروز  هـزار 

میلیارد تومان از عراق خســارت گرفته 

است. اما ما از عراق خسارت که نگرفته 

ایم هیچ، به آن کمك هم می کنیم... 

     نه فقـط دولت، بـلكه هر شـخصی این اختیار را دارد که از حـق 

متعلق به شخص خودش بـگذرد، اما هیچ کس این اختیار و اجازه را 

ندارد از حق متعلق به شخص دیگری بگذرد. بـه هر دلیلی، حـاال یا 

قصور یا بخشیدگی صورت گرفته و یا توافقـی در پس پرده و یا پیش 

پرده شده؛ هر اتفاقی که افتاده، گذشته و در حال حـاضر و کماکان ما 

حقی داریم که دولت موظف است این حق را به آسیب دیدگان بدهد. 

دولت از عراق مطالبه کند یا اینكه خودش آن را جبران و تأمین کند.

  

     هرکسی مجاز است که از ارث پدر خودش چشم پوشـی کند؛ اما 

           همان طور که اطالع داریـد 

بعد از حـمله ی آمریكا بـه عراق و 

سقوط دولت صدام حسین، ایران از حقش نسبت به غرامت 

جنگی که عراق بـر اسـاس قـوانین بـین المللی، موظف بـه 

پرداخت آن شده بود، گذشت. پس با این حساب شما منتقد 

این موضوع هستید؟

         آقای سلطانی فر، خب بـرخی از جانبـازان و آزادگان 

هم می گویند که نباید پیگیر چنین حقوقی از سوی مسئولین 

امر شد چرا که ما بـرای اسـالم و انقـالب جنگیدیم و اجر و 

ثواب آن از بـین می رود. شـما در پاسـخ بــه این افراد چه      

می گویید؟

عكس از مهر
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هیچ کس مجاز نیست که خواهر، بـرادر و مادر خود را از دریافت ارث 

پدری خودش محروم کند.

         

     متأسفانه خیر و ما هم دقیقا پیگیر همین حق و حقـوق مغفول یا 

عمداً نادیده گرفته شده ی بازماندگان جنگ هستیم.

 

     مشـكل دو تا اسـت: یكی اینكه این قـوانین ظاهراً ذاتشـان این 

است که قرار نیست، مشكلی را حل کنند. چون اگر قـانونی بـخواهد 

مشكلی را حل کند، تكلیفش کامال روشـن اسـت. قـانون بـه شـما     

می گوید که پشت چراغ قرمز نایستید و هیچ استثنائی هم برای شما 

قائل نیست و حتی نمی گوید که اگر مریض داشـتید می توانید چراغ 

قرمز را رد کنید. بنابراین هیچ اسـتثنائی وجود ندارد. پس قـانون اگر 

بـخواهد مشـكلی را حـل کند تكلیفش خیلی روشـن اسـت. اما این 

قوانینی که در مورد ایثارگران تصویب شده، مشكل اولشان این است 

که در ذاتشان مشـكل دارند یعنی بـر خالف نام جامعی که بـر روی 

بعضی از آن ها هم گذاشـته می شـود، اصالَ جامعیت ندارند و فراگیر 

نیسـتند و معلوم نیســت چه کســانی این ها را تنظیم کردند؛ و دوم 

اینكه به اجرا هم در نمی آیند. یعنی حتی آن حداقـل هایی هم که در 

قانون پیش بینی و لحاظ می شود، آن هم به اجرا در نمی آید.

 در این جنگ، همان طور که خودتان هـم مـی دانیـد، 

محدوده ی سنی وجود نداشت و بسیاری، از کم سن و سـال 

تا میان سال در آن شرکت کردند. بـا گذشـت سـه دهه اما، 

اکثریت بـازماندگان جنگ بـه سـن کهولت و ازکارافتادگی 

رسـیدند. آیا خدمات یا تدابـیری بـرای این افراد از سـوی 

مسئولین امر صورت گرفته است؟

84          مجلس شورای اسـالمی در سـال  قـانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران را تصویب کرد و آن را بـه دولت 

وقت ابالغ نمود، با وجود تصویب چنین قانونی، چندی پیش 

شـاهد خودسـوزی یك جانبـاز در مقابـل مجلس شـورای 

اسالمی بودیم. علت وقـوع چنین مواردی بـا توجه بـه وجود 

قوانین حمایتی چیست؟ اصالً چنین قوانینی اجرا شدند؟

     هنگامی که می خواهد برای کارگران قـوانینی تنظیم یا تصویب 

شود، این ها مجالس مشـورتی دارند از ان جی او ها نظر می گیرند و 

در کمیسـیون هایشـان، بـرخی نمایندگان کارگران بـه عنوان عضو 

حضور دارند. در حالیكه برای ایثارگران کسانیكه اصال معلوم نیست، 

که هســتند؛ تصمیم گیری می کنند و قـــانون را تنظیم و تصویب    

می کنند. حرف ما این است که قـوانین مربـوط بـه ایثارگران را هم، 

خود ایثارگران بــاید تنظیم کنند یعنی در فرایند تصویب و تنظیمش 

مشارکت و دخالت داشته باشند.

 

     ببــینید، انجمنی داریم بــه نام “دفاع از مصدومان شـــیمیایی 

سردشت”. انجمنی بسیار بزرگ و فعال که تا به حال بسـیار زحـمت 

کشیده و کوشش کرده و افراد بسـیار زیادی هم در سردشـت تحـت 

پوشــش این انجمن هســتند. اما اگر من که خودم در عملیات نصر 

هفت، شـیمیایی شـدم، آن هم در سردشـت، بـه آن جا مراجعه کنم، 

جواب سـالمم را هم نمی دهند؛ چون از نظر آن ها شـیمیایی شــده 

یعنی فقط “سردشتی”! این مشكل همه ی ان جی او هاسـت. یعنی 

کارهایی که شده از آغاز مشكل اش این بـوده که جزیره ای، بـومی، 

محـدود و یا قـومی قبــیله ای بــوده و بــه خاطر همین هیچ کدام 

نتوانستند آن تاثیر و بردی را که باید داشته باشند؛ به دست بـیاورند و 

لذا نتایج یا به عبارتی کارنامه یا برآیند مجموعه سـازمان های مردم 

نهاد در حوزه ی ایثارگری، کارنامه ی دلچسـب و دلخواه و مطلوبـی 

نیست.

        

          حاال که از ان جی او گفتید؛ لطفاً بـفرمائید آیا اساسـاً 

ســازمانهای مردم نهادی در خصوص پیگیری مطالبــات 

بازماندگان و معلولین جنگ در طی سالیان اخیر شكل گرفته 

اسـت؟ اگر شـكل گرفته، آیا این نهادها تاثیری در رسـیدن 

آسیب دیدگان جنگ به مطالبات خود گذاشته اند؟

  اکثریت جامعه ی ایران به خاطر وجود سـازمان های 

قدرتمند و ثروت مندی چون “بنیاد شـهید و امور ایثارگران” 

قانون باید اصالح شود. تعاریف ایثارگری، جانبازی و شهادت 

باید بازنگری شود تا اقشـار بـزرگی که از حـق و حقوقشـان 

محروم شدند و مظلوم واقع شدند، بتوانند به حقشان برسند.

چطور ممكن است به جنگ زده ای که ده سال آواره و گرسنه و 

رها بوده و از کار و زندگی و تحصیل و بیمه و اشـتغال و همه ی 

این ها باز مانده، بعد از ده سال به او بگویید: شما را به خیر و ما 

را هم به سالمت!؟
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وضعیت خدمات دهی بـه معلولین جنگ را بــهتر از ســایر 

معلولین که در اثر تصادفات رانندگی و یا بـر اثر سـوانح کار 

دچار معلولیت شــده اند؛ قــلمداد می کنند. آیا این تصور و 

قیاس با توجه به امتیازاتی که در طول سـالیان گذشـته بـه 

خانواده ی شهدا و جانبازان تعلق گرفته است، اشتباه است؟

           علت ضعف و سـكوت و یا اعتراضات پراکنده ی این 

قشر از جامعه، که اتفاقـاً تعداد آن ها هم کم نیسـت، در طی 

سالیان اخیر چه بوده است؟ آیا اساسا امكان بـهره مندی از 

ظرفیت های رسانه ای موجود در جامعه را داشتند؟

     اگر ما جراحت حاصل از ترکش و خمپاره را با جراحت حـاصل از 

تصادفات رانندگی یكی بدانیم، این قیاس درست است اما دعوای ما 

بر سر صرفاً جراحـت وارده ی جسـمی نیسـت، بـر سـر بـازماندگی 

هاست. بازماندگیهای جسمی ناشی از تغذیه ی نامناسـب، ناشـی از 

فشـارهای روحـی و روانی. ناشـی از بســیاری از عوامل دیگری که    

آن ها را مردم عادی نمی بینند. مردم یك دست قطع شده، یك پای 

قطع شده، یك چشم نابینا را می بینند؛ اما نمی دانند پشت این چشم 

و دست و پا چه بازماندگی هایی نهفته اسـت که آن ها را بـا یك دیه 

گرفتن، مانند یك مصدوم تصادف، نمی شود جبران کرد.

     این جامعه، جامعه ی بسیار بزرگی است. برآوردها نشان می دهد 

که ما نزدیك به 5 میلیون نفر هستیم، یعنی اگر جنگ زدگان، آسیب 

دیدگان و افراد درگیر در یگان های مختلف ارتش، ســپاه، بســیج، 

امدادگر، جهادگر و هالل احــمر یا بقـــیه ی نهادهایی را که درگیر 

بودند؛ حسـاب کنیم، چیزی در حـدود 5 میلیون نفر می شـود. البـته 

دسـتگاه های مسـئول، یعنی بـنیاد شـهید، وزارت کشـور، ریاسـت 

جمهوری، بنیاد حفظ آثار یا بقیه ی نهادها و ادارات، هیچ آمار دقیقی 

را در اختیار ما نمی گذارند و این هم یكی از مشــكالت بـــزرگ ما 

هست؛ اما برآوردها، حدس و گمان ها و محاسبات تقریبـی که تا بـه 

حـال، بـه صورت جسـته و گریخته شــده، نشــان می دهد که این 

جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر است...

     افرادی که در زمان جنگ، گرفتار جنگ بـودند (یعنی جنگ زده 

بـودند)، دنبـال این بـودند که یك لقـمه نان پیدا کنند تا بـخورند یا 

سرپناهی درسـت کنند و بـه طریقـی خود را از مرگ نجات بـدهند. 

رزمنده هم که درگیر جنگ بـــود و آســـیب دیده از جنگ هم که، 

گرفتاری های خاص خودش را داشت و پیگیری نكرد. بـعد از جنگ 

هم که دوران بازسازی شروع شد- دوران موسوم به سازندگی- و باز 

هم بــــه نوعی این افراد درگیری ها و گرفتاری های خاص خود را 

داشـتند و بـعد از آن هم قـضیه دو شـكل پیدا کرد: یكی اینكه دیگر 

افراد خجالت می کشیدند یا حیا و شرم درونی شان اجازه نمی داد که 

پیگیر باشند و طرف دوم اینكه قضیه تقریبا فراموش شده بـود یعنی 

تنور سرد بود و کسی فكر نمی کرد بشود به قـولی،زنده اش کرد. در 

حالی که حق همیشه سرجایش و زنده است. حق گرفتنی ست...

        

     ما امیدواریم که آقــای روحــانی تدبــیری بیاندیشــد که این 

بازماندگان به حق و حقوقشان برسند. شرایط و فضا آماده شده و خود 

ایشـان هم که رســماً اعالم آمادگی کردند که مطالبــات مردمی را 

پاسخگو باشند و در چنین شرایطی قطعاً بازماندگان جنگ در اولویت 

هستند و در رسیدگی به مطالبات آن ها باید از ضرورت و همین طور 

سرعت بیش تری اعمال شود.

        

     من در جریان کامل نیستم ولی جسته و گریخته از رسـانه ها بـا 

خبر شدم که مجلس در حال تصویب قانونی است که، حقوق اشتغال 

جانبازانی را که شـاغل بـه کار هسـتند؛ قـطع کند. مجلس پیگیر آن 

   بـا روی کار آمدن دولت جدید در ایران که بـه دولت 

“تدبیر و امید” شهرت یافته، امیدی برای رسیدن به حقـوق 

اولیه ی این قشر از جامعه وجود دارد؟

  روز 5 شــهریور ماه، تجمعی در مقابــل مجلس در 

اعتراض به برخیاز مواد “قـانون جامعه ی ایثارگران” شـكل 

گرفت. می توانید توضیح دهید که خواســــــته ی تجمع 

کنندگان چه بود؟

نه فقط دولت، بلكه هر شـخصی این اختیار را دارد که از حـق 

متعلق به شـخص خودش بـگذرد، اما هیچ کس این اختیار و 

اجازه را ندارد از حق متعلق به شخص دیگری بگذرد.

حاال ما می خواهیم دیگر از این حالت انفعال در بیاییم. به جای 

اینكه بنشـینیم تا بـرای ما تصمیم بـگیرند، یا بـرای ما کاری 

انجام دهند یا دستی از ما بگیرند، می خواهیم ابتكار عمل را به 

دست بگیریم و خودمان به دستگاههای متولی بگوییم که چه 

باید کنند و چه نباید کنند.
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این هستیم که یكبار یك لیست جامع بـدهیم و آن را پیگیری کنیم. 

تا اینجا چون بخش خصوصی یا نهاد مردمی قوی وجود نداشـته که 

بر بـنیاد نظارت کند، هر اتفاقـی در آنجا افتاده. حـاال ما می خواهیم 

دیگر از این حالت انفعال در بیاییم. به جای اینكه بنشینیم تا بـرای ما 

تصمیم بگیرند، یا برای ما کاری انجام دهند یا دسـتی از ما بـگیرند، 

می خواهیم ابــتكار عمل را بــه دســت بــگیریم و خودمان بـــه 

دستگاههای متولی بگوییم که چه باید کنند و چه نباید کنند.

 

     از نظر ما، هر کسـی که خدمتی بـه جنگ کرده ایثارگر اسـت؛ از 

جمله خانم “کبری افسری” که بـه شـهادت رسـیدند. حـتماً اطالع 

25دارید که ایشان  سال به دنبال این بودند که ثابت کنند که جانبـاز 

شـیمیایی هسـتند اما بـنیاد زیر بـار نمی رفت. خب ایشـان در زمان 

جنگ لباس و ظرف رزمندگان را پشت جبهه می شسـته، آیا ایشـان 

ایثار نكرده!؟ این آدم نمی توانست مثل بقیه ی زن ها در شهرش بـه 

زندگی اش و کارهای دیگرش برسد و لذت ببـرد؟ اما طبـق قـوانین 

بـنیاد، ایثارگر فقـط شــامل 

کســـانی اســــت که تیر و 

ترکشی خورده باشـد. ما تمام 

این قوانین را می خواهیم زیر 

و رو و دگرگون کنیم تا یـك 

مرتبه ی دیگر، تعریف ایثار از 

نظر جامعه ی بـــازماندگان 

جنگ تعریف و اجرایی شود.

          بنیاد شهید و امور ایثارگران یك سری تعاریفی برای 

جانبار، ایثارگر و یا شهید اعالم کرده و بر اساس آن آسـیب 

دیدگان جنگ را شناسایی و به ارائه ی خدمات بـه آن ها می 

پردازد. شما در اول صحبت هایتان این تعاریف را رد کردید و 

گفتید که این تعاریف نیاز به بـازنگری دارد. اگر قـرار باشـد 

این بازنگری را انجام دهید، تعریفی که شما ارائه می دهید، 

شامل چه کسانی خواهد بود؟

           با تشـكر از شـما 

که وقتتان را در اختیار خط 

صلح قرار دادید.

است که جانبازانی که در حال حـاضر در جایی مشـغول بـه کار اند و 

حقوقی می گیرند و عالوه بر آن بنیاد هم بـه آن شـخص حقوقـی را 

می دهد -که ظاهراً برابـر بـا پایه حقـوق مصوب کارگری هرسـال 

است-؛ بر پایه ی این قانون، حقوق دومشان، قطع خواهد شـد. خُب 

این ظلم بزرگی است. کسی که یك دستش قطع است، ممكن است 

که در اداره ای مشـغول بـه کار شـود و حقوقـی هم بــگیرد، اما اگر 

حقوقش کم باشد آیا مثل من و شما بعد ظهرها می تواند برود مسافر 

کشی!؟ قطعاً نمی تواند برود. پس باید این حقوق باشد تا او هم دچار 

ورشكستگی و نابودی و فقر نشود.

          

     همین خدماتی که شـــما فهرســــت کردید هم، عملی یا اجرا     

نمی شوند، چه برسد به قوانین و خدمات دیگری!  ما هم دقیقا دنبال 

بـنیاد شـهید و امور ایثارگران در وبسـایت رسـمی 

خودش اعالم کرده که خدماتی از قبـیل خدمات معیشــتی، 

بهداشتی و درمانی به آسیب دیدگان می دهد. به نظر شـما، 

خدمات دیگری هم هست که بایستی برای آسـیب دیدگان 

جنگ درنظر گرفته شود؟

از نظر ما، هر کسی که خدمتی به جنگ کرده ایثارگر اسـت؛ از 

جمله خانم “کبری افسری” که بـه شـهادت رسـیدند. حـتماً 

25اطالع دارید که ایشان  سال به دنبال این بـودند که ثابـت 

کنند که جانباز شیمیایی هستند اما بنیاد زیر بار نمی رفت. 
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شرح واضحاتی که از شدت وضوح نامرئی اند

یك:

 تدلیس

اردوکشی

نعیما 

 

نعیمه 

 نعیمو،

دو:

اردوکشـانه

باال

 تدلیس

سه:

باشو

 یه عده تئوریســین توطئه داریم که تا ســاپورت 

پوشیدن دخترا رو دیدن، از پشت پرده ی اوباما 

و نتانیاهو پرده بــرداری نموده، “تســخیر تهران” بـــا 

 ساپورت های اهدایی البی صهیونیزم رو در 

چشم بـر هم زدنی بـر مال کردن و بـعد هم رفتن سـراغ 

طاهری نتیجه ی انقالب که عكسش تو مراسـم 

جایزه ی سـاخت ویدئوی یك اَپ بــرای غذاخوریهای 

کانادا، در میان میلیون ها شرکت کننده، توسـط مادرش

اشراقـی فوتوشــاپ شــد. گویا شــلوار تنگ و    

آسـتین های توری نعیما چندان مناسبـتی بــا نتیجه ی 

57انقـالب  نداشـته که توسـط نوه ی انقـالب بـه طرز 

تابلویی سـیاه و منتشـر و پس از اعتراض ملت، بـه کلی 

حذف شد. آگاهان حدس میزنن که عكس نبـیره ی امام 

با نام احتمالی پرسنلی 4×6 منتشر بشه.

 آخی! چقدر ظریفه این آقـای ظریف! هم چین ملت 

 میرن تو فیس بـوك رسـمیش کامنت و 

الیك و فالن می ذارن که کم مونده امر مشتبه بشه که 

قراره ایشون کاری هم بكنه مثالً. نیست همه چی رو هم 

از  خط میدن، این قدر بنده خدا بیكاره میاد کامنتا رو 

الیك می زنه حتی رپالی می کنه و بـا ملت کرکر خنده 

راه انداخته. تو توییترم فعالن ایشون البـته و از اونجا بـود 

که فهمیدیم 6 میلیون یهودی، یهو بخار نشدن وکالً در 

ایران فقط یك نفر منكر هولوکاست وجود داشـته بـوده 

است. ملت اما هم چنان در کنكاشن که شـكن 

ایشون رو تك برن باهاش بـرن سـایت روحـانی سـنجِ 

نیومده به فیلتر رفته، مطالباتشون رو هی دید بزنن.

 نخیرم! همه ساکت! اصلن حـرف نزنین! چه معنی 

داره؟ انتخاب کردی رییس جمهور رو، حماســــــه هم 

ساختی، حتی اگه و ملحد هم بودی به قـول آقـا، 

دیگه الل! پورمحمدی رو گذاشـته وزیر دادگسـتری که 

گذاشـــته. متوجه نیســــتی دیگه. اینا همش پولتیكه.    

25اعدام های سال  هم که اتفاقـاً چند روز پیش  مین  67

سالگردش بود و آقایون هنوزم وحشـت دارن که مراسـم 

یادبود واسـش گرفته بشـه، اونم پولتیك بـود. اصالً این 

پورمحـمدی تمام این مدت  می کرده، در ظاهر 

ملت رو اعدام می کنه ولی در بــاطن، اعتدال گراســت. 

حتی شاید اصالح طلب هم بشه یه روزی. شیطان رو چه 

دیدی؟ اگه درســت نیگا کنین اعدام هم یه جور اصالح 

هست به هر حال. هاشمی که پریروز اکبرشـاه بـود االن 

منجی ملته؛ اینم تا 8 سال دیگه به حق پنج تن الریجان 

شاید شد کاندیدای اصلح بـین بـد و بـدتر. 

نكنین، صد سـال اولش سربــاالییه بــعدش میفته زیر 

غلطك.

حسین رونقی که گاهی ما فكر می کنیم مث اون 

مرد جیوه ای تو ترمیناتور بالیی سرش نمیاد کل، باز هم 

اعتصاب غذا کرده بـــود تو زندان و یه نفر ایرانی تو وِین 

جلوی سفارت، پالکارد و عكس رونقی رو گذاشته بود رو 

زمین بـه نشـانه  و همدلی و حـمایت. مسـئولِ 

سـفارت ایران یكی از این پالکاردها رو بــا عصبــانیت 

30ورداشت ببـره بـده واحـد خبـر  و  تا یه سـناریوی  20

دشمنشكن واسش تفت بدن. البـد فكر نمی کرد جاهای 

دیگه با ایران که پلیسا نهایتاً سیكل هستن و موقع وقـوع 

جرم مثل کلنگ تو زمین گیر می کنن، فرقی داشته باشه. 

اما پسـره شـد بـه مامورا که این پالکارد منو 

دزدیده باید پس بده! حاال فقط همین یه جمله رو بلده ها 

به انگلیسی! خالصه گنده الت سفارت، هر چی زمینو گاز 

گرفت نشـد که نشـد، پلیسـا اسـتیون سـگال وار، کاری 

کردن که خودش بره پالکارد رو بذاره سر جاش. اینم شد

جون تو؟

 معاند

تدلیس

 اردوکشـی

چهار: 

تدلیس

 اردوکش

 

آزادی 

ت 2 خسیاس

نز
ط
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زندان های بی نام و نشان
فاران فردوسی: گفتند وصیت نامه هایتان را بنویسید

    در ادامه ی سلسله گفتگوهایی که در بخش رو در روی    

ماهنامه ی خط صلح با قربانیان شكنجه، خصوصاً شكنجه ی سفید، 

در زندان ها انجام می شود؛ در این ماه به سراغ “فاران فردوسی”، 

شهروند بهایی که در دهه ی شصت، چندی را در زندان سپری 

کرده، رفتیم.

     فاران فردوسی در اسفند ماه سال 1331 در یك خانواده ی 

بهایی در تهران به دنیا آمد. وی دارای یك خواهر و سه برادر است و 

در سال 1352 برای ادامه ی تحصیل به کشور امریكا رفت و یك 

سال قبل از انقالب بهمن 57 و پس از 

فارغ التحصیلی در رشته ی مدیریت و 

حسابداری به ایران بازگشت و مشغول 

به کار شد. آقای فردوسی در کمتر از سه 

سال پس از انقالب و در آبان ماه 1360 

از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و 

چندی را در بازداشت موقت به سر برد.

     فاران فردوسی که پدرش، فتح ا... 

فردوسی، در همان دوران در زندان اوین 

اعدام شد، می گوید که تمامی آن مدت، 

مثل صحنه های فیلمی در ذهنش باقی 

مانده است.

     او در خصوص شرح بازداشتش این 

چنین می گوید: “پدر من عضو محفل 

روحانی تهران بود و در آبان ماه سال 

1361، و در حین برگزاری جلسه ای 

بازداشت شد. آن زمان هر شهروند بهایی را که شناسایی می کردند، 

بازداشت می کردند و در بسیاری از مواقع عده ای گم می شدند و 

هیچ کس نمی دانست که افراد کجا هستند. من برای اینكه حداقل 

بدانیم پدر و باقی دوستان کجا هستند، پس از خبردار شدن از 

بازداشت، شروع به پیگیری کرده و به کالنتری ها، کمیته ها  و 

زندان های مختلف مراجعه می کردم. در همان زمان که دنبالشان 

می گشتم، در کمیته ای که درست روبه روی منزلی بود که بازداشت 

شدند، در حین پرس و جو کردن، یكی از ماموران آن کمیته از من 

پرسید که: «شما بهایی هستید؟» و به محض این که تایید کردم، 

همان موقع بازداشتم کرد و به همان محلی که پدرم و دیگر اعضای 

محفل در آن جا زندانی بودند، انتقالم دادند.”

    آقای فردوسی در پاسخ به این پرسش که به چه زندانی منتقل 

شده است، می گوید: “این محل زندان نبود؛ در جاده ی قدیم 

شمیران، نزدیك سفارت روسیه، یك باغ قدیمی و بزرگی -یك 

ویالی خصوصی که نمی دانم متعلق به چه کسی بود- وجود داشت 

که این محل را به زندان تبدیل کرده بودند. در انتهای باغ       

سلول های کوچكی ساخته بودند و از قسمت مسكونی آن به عنوان 

دفتر زندان و محل بازجویی استفاده می کردند. این محل را گویا در 

- نفر می  400واقع برای معتادین به مواد مخدر که تعدادشان به  300

رسید  و مدت زیادی بود که آن جا بودند، درست کرده بودند. غیر از 

- نفری از اعضا یا  15آن ها،  10

هواداران سازمان مجاهدین خلق و ما 

ده نفر که البته با احتساب سرایدار منزل 

و همسر و فرزندش که بازداشت شده 

بودند، جمعاً سیزده نفر می شدیم، نیز 

در آن جا زندانی بودیم. ما هیچ وقت 

متوجه نشدیم که چرا این تعداد کم از 

مجاهدین و ما را آنجا برده بودند، شاید 

که قصد تحقیر ما را داشتند.”

   وی ادامه می دهد: “ما یازده 

نفر(مردان) در یك اتاق (سلولی) بودیم 

که هنگام خوابیدن یك در میان و به 

حالت چپ و راست می خوابیدیم و 

جای تكان خوردن و غلطیدن هم 

نداشتیم. از آن طرف هم تنها نفری 

یك پتوی نظامی نازك به ما داده بودند که زیرمان و روی زمین 

سیمانی می انداختیم و نهایتاً اگر کتی داشتیم، روی سرمان        

می کشیدیم. این در شرایطی بود که پنجره های سلول هم، فاقد 

شیشه بود و تصور کنید که با آن هوای سرد شمال شهر تهران، در 

آن فصل از سال، تقریبا در هوای آزاد و روی زمین می خوابیدیم. هم 

چنین سلول ما دستشویی نداشت و آن ها یك بار صبح ساعت 6 و 

یك بار هم عصر در را باز می کردند که ما به دستشویی برویم و مثالً 

یكی از دوستان که به علت بیماری مجبور بود بیش تر به دستشویی 

برود، هرچه داد می زد در را برایش باز نمی کردند.”

     فاران فردوسی رفتارهای ماموران امنیتی حین بازجویی هایشان 

را این طور تشریح می کند: “روز دوم و یا سوم که شروع به بازجویی 
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کسانی بود که بعدها شنیدیم مخالف شدید 

بهایی ها بود، وقتی به پرونده ی من که روی 

پوشه ی آن فاران نوشته شده بود، رسید و 

متوجه شد که هیچ اتهامی در آن پرونده 

نیست؛ از یكی از ماموران پرسید که: « این را 

چرا گرفتید!؟ » آن مامور در پاسخ گفت: 

«آمده بود دنبال پدرش!» و دستور داد که 

روی پرونده بنویسند: «مامور تدارکات»! 

یعنی من که صرفاً جهت گرفتن اطالعی از 

وضعیت پدرم به کمیته رفته بودم، مامور 

تدارکات شده بودم! این جرمی بود که برای 

من ذکر کردند...”

     این شهروند بهایی در مورد آزارهای 

روحی زمان بازداشتش می گوید: “فحش 

دادن و توهین کردن جای خودش. اما یك روز آمدند و گفتند که 

شروع کنید و وصیت نامه هایتان را بنویسید که دادستان کل، همین 

االن، حكم اعدام همه تان را صادر کرده... یا مثالً آنجا مغازه ای بود 

که زندانیان می توانستند چیزهای اولیه مثل بشقاب، قاشق، چنگال 

و یا صابون بخرد، اما به ما اجازه نمی دادند که به خرید برویم. این در 

حالی بود که به کل سلول ما، فقط یك عدد قاشق و یك کاسه برای 

غذا داده بودند. مثالً یك روز ظهر که غذا آبگوشت آوردند و آب را 

ریختند توی همان کاسه، 10 نفری باید آن غذا را با همان یك 

قاشق می خوردیم!”

     وی می افزاید: “سلول ما با اینكه کوچك بود و جای کمی 

داشتیم، اما به هر حال خودمان در آنجا بودیم. دو- سه روزی ما را به 

250سلول زندانیان مواد مخدری بردند؛ جایی که حدود 200- نفر 

در یك سالن بودند و ما حتی نمی توانستیم بنشینیم و از صبح تا شب 

روی پا ایستاده بودیم و منتظر بودیم که مثالً یك نفر را صدا کنند تا 

جایی پیدا شود و ما بتوانیم چند دقیقه ای بنشینیم. شرایط آن جا به 

شدت بد بود. این مسئله را شاید باور نكنید، اما یك رو پیرمردی 70-

 ساله که معتاد بود، از خستگی مفرط روی زمین افتاد و به خاطر 80

ازدحام جمعیت و کمبود جا، یك مرتبه چهار نفر روی او افتادند و    

هیچ کس هم نمی توانست کاری بكند. آن پیرمرد در پی همین فشار 

زیاد مرد. پاسداران هم صبح آمدند و جنازه اش را بردند. ما وقتی به 

آن سالن رفتیم کثافت همه را جا را گرفته بود. خب این افراد       

نمی توانستند خودشان را کنترل کنند و چون در سلول دستشویی هم 

کردند، تمام روز، چشم هایمان می بستند و ما 

را در حیاط و روی ایوان-که بعضاً به دلیل 

بارندگی خیس بود- می نشادند. در این 

مدت، با چشمان بسته، هر کسی که رد     

می شد، به ما چك و لگد می زد و       

فحش های رکیك می داد. نحوه ی بازجویی 

هم طوری بود که هر یك ساعت یك بار  

می آمدند، چشممان را باز می کردند، کاغذی  

به ما می دادند و می گفتند که: «اسمتان را 

بنویسید.» پس از اینكه ما اسممان را       

می نوشتیم، چشممان را مجدداً می بستند و 

ساعتی بعد بر می گشتند و این بار می گفتند: 

«آدرس محل زندگی تان را بنویسید.» 

آدرس را که می نوشتیم، یك ساعت باز روی 

زمین می نشستیم و چك و لگد و فحش می خوردیم و ساعتی بعد 

دوباره می آمدند و مثال می پرسیدند: «محل کارتان کجاست؟» و 

این روند تا شب که به سلول باز می گشتیم، ادامه پیدا می کرد... 

یعنی سواالت، بسیار کوچك و یك دقیقه ای و هر یك ساعت یك 

بار بود. تمامی بازجویی ها و سوال ها و جواب ها هم در مجموع راجع 

به این بود که حساب های بانكی تان کجاست؟، ماشین تان 

کجاست؟ و یا خانه تان کجاست؟ در واقع گویا مسائل مالی ما 

برایشان مهم بود. یك بار هم ما را با چك و لگد و فحش به یكی از 

اتاق های ساختمان آن جا بردند، دفتر تلفن هایی را که از         

خانه هایمان آورده بودند، جلویمان گذاشتند و درباره ی هویت تك 

تك افرادی که نامشان در آن دفترها بود، می پرسیدند تا بقیه ی 

دوستان و بهاییانی را که می شناسیم؛ شناسایی کنند.”

     آقای فردوسی ادامه می دهد: “یك روز، دو پاسدار آمدند و بر سر 

اینكه آیا ما حاضر می شویم به دیانتمان فحش دهیم یا نه، شرط 

بندی کردند. آن پاسداری که شرط بسته بود ما را مجبور به این کار 

می کند، پس از شرط بندی، لوله ی آبی آورد و شروع به زدن ما کرد. 

چشم های همه بسته بود و با همان چشم بسته به تمام نقاط بدنمان 

و حتی سر و صورتمان می زد. مثالً مرا طوری زده بود که آثار کبودی 

اش تا شش ماه پس از آزادی هم، باقی مانده بود.”

     از او می پرسم که اتهامش چه بوده: ”یك روز که یكی یكی  

اسم ها را می خواندند و پرونده ی هر فرد را مقابلش می گذاشتند، 

شخصی به نام ”حاجی طلوعی” که مسئول آن جا بود و یكی از 
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نبود، بعضاً همان جا کارشان را انجام       

می دادند. به خاطر همین وضعیت افتضاح 

بهداشتی، همه مان درد گلو گرفته بودیم؛ 

اطمینان دارم این گلو درد به خاطر شرایط 

آن سلول بود؛ که هنگامی که چند دقیقه ای 

برای دستشویی از آن جا خارج می شدیم 

هم، وضعیت طبیعی پیدا می کردیم.”

     وقتی از آقای فردوسی می پرسم که آیا 

شكنجه های روحی که او در طی زمان 

بازداشت متحمل آن شده، تاثیرات دراز مدت 

و یا کوتاه مدت هم بر وی گذاشته است، او 

می خندد و می گوید: “البته که تاثیر داشته و 

با اینكه سی و چند سال از آن دوران       

می گذرد، یك روز نشده که آن مدت، درست 

مثل صحنه های فیلمی در ذهنم نباشد؛ 

یعنی این که آن روزها همیشه با من هست. همسرم بارها گفته که 

قبل و بعد از زندان رفتنت دو انسان متفاوت هستی. با تقاضای وی 

من حتی به پزشك روانشناس هم مراجعه کردم .... من سربازان 

جنگ ویتنام را که وقتی کوچك ترین صحبتی از جنگ و 

دوستانشان از دست رفته شان می شود، گریه می افتند، آن هم پس 

از چهل سال، کامالً درك می کنم.”

     او در پاسخ به اینكه آیا در زندان به مذهبشان هم توهین     می 

کردند، گفت: ”مسئله ی دردناکی که به علت تكرر، دیگر برای ما 

عادی شده بود، همین بود. به عنوان مثال مواقعی که ما            

می خواستیم به دستشویی برویم، همه ی زندانیان را از حیاط    

روانه ی اتاق هایشان می کردند و می گفتند که این ها نجس اند، 

صحبت نكنید و نزدیكشان نشوید. یا مثالً همان مدتی که ما را به 

سلول شلوغ معتادین به مواد مخدر برده بودند، ماموران یك نفر از 

زندانیان را مسئول کرده بودند که ما را فقط در گوشه ای نگه دارد، تا 

با دیگر زندانیان تماس نداشته باشیم. همین طور صبح ها که برای 

بازجویی، با چشم بسته ما را از سلول خارج می کردند، به ما        

می گفتند که دستانمان را روی شانه ی هم بگذاریم (صف درست 

می کردیم) و پاسداران برای اینكه دست ما را نگیرند، یك چوب و یا 

یك تكه پارچه به دست نفر اول می داد و طرف دیگرش را خودش 

می گرفت و از این طریق ما را می کشید تا با چشم بسته به سالنی 

که محل بازجویی بود برسیم؛ مبادا دستش به ما بخورد و نجس 

شود.”

     “وقت هایی که ما را در مقابل هم دیگر 

می زدند هم، بسیار تاثیر گذار بود. زندانیان 

مواد مخدری که هر روز ظهر، نزدیكی های 

- ضربه شالق      90ساعت 12، نفری  80

می خوردند و ما این را می دیدیم. موضوع 

دیگر بسیار دردناکی که ما شاهد آن بودیم، 

این بود: بعد از 4-5 روز که متوجه شدند آن 

زن و شوهر و پسر 12 ساله شان -که گفتم 

سرایدار همان محفل بهایی بودند و به همراه 

بقیه، آن ها را هم گرفته بودند- ، فقط 

سرایدار آن جا بودند و حتی در جلسه هم 

شرکت نداشتند و در واقع هیچ کاره بودند، 

تصمیم گرفتند که آزادشان کنند؛ بدون هیچ 

دادگاهی گفتند باید هر کدام قبل از آزادی، 

50 ضربه شالق بخورند. مسئول بخش زنان هم وقتی که هشدار داد 

که این خانم دوران عادت ماهیانه اش هست و نباید شالق بخورد، 

40در همان حین این طور حكم را تغییر دادند که  ضربه به زن و   10

تای باقی مانده را به شوهرش بزنید! و بعد این سه نفر را جلوی 

چشمان ما روی زمین خواباندند و شروع به شالق زدنشان کردند.  

این فلسفه شان بود...”

    این زندانی عقیدتی پیشین، پس از مدتی که پدرش و باقی 

بهاییان محبوس در آن زندان(9 نفر) را به اوین منتقل کردند، به قید 

ضمانت و چند وثیقه اعم از سند منزل و چك سفید امضا، به طور 

موقت آزاد شد.

     از آقای فاران فردوسی می پرسم که پدرش چه زمانی اعدام 

شده است: “خب ما با هم بودیم و دو ماه بعد از اینكه من را آزاد 

کردند و بقیه را به اوین بردند، پدرم در همان زندان اوین اعدام شد. 

در واقع یك روز از اوین با خانه ی ما تماس گرفتند و فقط گفتند: 

«این ها را به درك واصل کردیم» و تلفن را قطع کردند. پیگیر 

موضوع که شدیم و با بقیه صحبت کردیم، متوجه شدیم که دیگران 

هم چنین پیغام هایی دریافت کردند. بعد کم کم برای صورت 

برداری و مصادره ی منزل آمدند و یكی- دو روزی طول کشید تا از 

طریق دوستان و آشنایان متوجه شدیم در محلی که آن زمان کفر 

آباد نامیده می شد (خاوران) آن 9 نفر را دفن کردند و در واقع هیچ 

جسد و نشانی به ما ندادند.”

فتح ا... فردوسی
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