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سخنی با خوانندگان

     ماهنامه ی خط صلح با تكیه بر همراهی گسترده و روز افزون مخاطبان محترم به راه دشوار اما بالنده ی خود برای توسعه ی ژورنالیسـم حقـوق بشـر از 

سویی و از سوی دیگر تقویت بنیان های فكری و آموزشی حقوق بشری در جامعه ی ایران ادامه می دهد. بدیهی ست هر پدید آوردنی ظرفیت روبه رو شدن 

بـا چالش ها و خالقـیت را می طلبـد؛ از این رو فعالیت هایی همچون بـه خدمت گرفتن فرهنگ هنر در عرصه ی حقـوق بشـر که نمودهای آن در عناوین 

جدیدی چون کارتون، چكیده، عكس و غیره در شماره های اخیر در ماهنامه انتشار یافته است، بعضاً به دلیل فقر تجربی در جامعه ی ایران، با دشـواری های 

بیشتر اما در نهایت با موفقیت رو به رو شده است. همچنین از شماره ی پیش روی جهت تعامل بیشـتر و دو سـویه بـا خوانندگان محـترم، سـتون “شـما چه 

گفتید؟” به خط صلح اضافه شده است که، در آن منتخبی مختصر از نظرات و آرای مخاطبان که در شبكه های اجتماعی حول چند مطلب برجسته ی شماره 

ی قبل منتشر شده، گردآوری و با ذکر نام نظر دهنده درج خواهد شد.

     همینطور خط صلح پرونده ی ویژه ی این شماره را نیز به مناسبت 9 نوامبر، روز جهانی مقابله با فاشیست و یهود ستیزی و نیز مدعیات اخیر دولت ایران، 

به بررسی مشكالت جامعه ی ایرانیان یهودی اختصاص داده است. این جامعه که در طی مهاجرت های اجباری ناشی از چند دهه فشـار و آزار سیسـتماتیك 

57جمعیت شان به یك پنجم قبل از انقالب بهمن  کاهش یافته، همچون سایر اقلیت های مذهبی ایران، با نقض حقوق بشر روبه رو هستند؛ اما بـه صورت 

برجسته ای به دلیل دیدگاههای ایدئولوژیك حكومت ایران، یهود ستیزی سـازمان یافته و همینطور سیاسـت خارجی حـكومت جمهوری اسـالمی ایران و 

موضوع منازعه با اسرائیل، از واهمه ی آزار و فشار بیشتر، نمی توانند نقـض حقـوق خود را معترض شـوند و یا حـتی آن را اظهار کنند. در موارد متعددی آنها 

حتی بر خالف واقعیات، مجبور شدند سیاست های حكومت ایران را هم تایید کنند. این نشریه با باور به اینكه در هم ریختن مرز بین ایرانیان یهودی با سابقه 

ی حضور چندین هزار سال در کشور با مناقشه ای به نام اسرائیل، اقدامی مردود و مستلزم روشنگری ست، تالش نموده است با اسـتفاده از فعاالن هشـیار و 

جسور مدافع حقوق بشر، روایت بی طرفانه و تا حد ممكن جامع و کم سابقه ای از نقض سیستماتیك حقوق جامعه ی ایرانیان یهودی را به مخاطبـان گرامی 

تقدیم نماید. بدیهی ست در این راه همچون همیشه دست همكاری عالقه مندان را صمیمانه می فشاریم و در انتظار نظرات سـازنده ی مخاطبـان گرانقـدر 

هستیم.

شورای دبیران ماهنامه ی خط صلح

1392آبان ماه 

شما چه گفتید ؟

پیرامون مصاحبه با دکتر علی اکبر مهدی

بهرام قبادی:

فرهاد هناره:

 بسیار مفید بود. برای بنده اما باعث تعجب است که چرا جامعه شناسان ایرانی توسعه ی فرهنگی را به اندازه ی توسعه ی سیاسی و اقتصادی مهم نمی پندارند؛ یا 
بر این باوراند که این سه عامل از هم جدا هستند و هریك به طور مستقل قابل بررسـی. در هر جامعه ی سـالمی توسـعه سیاسـی، اقـتصادی و فرهنگی سـه عامل مهم چرخه ی 
پیشرفت هستند که بدون هریك، پیشـرفت دیگری امكان پذیر نیسـت و بـاروری هریك نیز، نیاز بـه سـالمت دیگری دارد. این سـه یكدیگر را تغذیه می کنند تا یك جامعه ی 

پیشرفته به وجود آید.
 مصاحبه خوب بود اما باید به نظر من موضوع مالیات و نقش آن در توسعه هم بررسی می شد. خودتان میدانید که در تاریخ ما هر وقـت دولتها بـه مالیات مردم نیاز 
پیدا کردند، فضای بازی ایجاد شده و هر وقت نیاز نداشتند، اقتدارگرا تر شدند. به نظر من در اقتصاد نفتی ایران، موضوع وابستگی مردم به حكومت، موضوع مهمی ست که جایش 

در این گفتگو خالی بود. 

پیرامون گفتگو با حشمت ا... طبرزدی

محمد عبدا... پور:

خاطره مریدی: 

 آن موقع که جنبش دانشجویی در دهه ی هفتاد در اوج اقتدار بود و اصالح طلبان در قـدرت بـودند، کسـی نگران رضایت دانشـجویان نبـود و دل دانشـجو 
موضوع مهمی برای حكومت نبود. االن که جنبش دانشجویی به خواب زمستانی رفته و تشكیالت ندارد و تاثیر گذاری هم به آن شكل ندارد، چه طور معتقدید که آقای روحانی بـا 
آن همه مشكلی که در مملكت ما هست، در حال تالش برای به دست آوردن دل دانشجوست؟ ضمناً شما آن روزها را که در پیام دانشـجو در مقابـل دولت رفسـنجانی ایسـتادید؛ 

گویا از یاد برده اید. چطور همان کادر مدیریتی و جمع همراه که آن روزها از نظر شما صالحیت نداشتند، امروز می توانند از صلح و دموکراسی بگویند؟
جناب طبرزدی، به عنوان یك دوستدار همیشگی شما، تصور نمی کردم در زمان مرخصی و زندان که فشار زیادی بر شما وجود دارد، حاضر شـوید گفتگو کنید 

اما حاال که گفتگو کردید، کاش به موضوعات بیشتری پرداخته می شد. امیدوارم برای شما مشكلی پیش نیاید. جامعه ی ایران به داشتن اشخاصی چون شما افتخار می کند.

پیرامون مطلب گفتمانی درباره ی جایگاه حقوق بشر قوه ی قضاییه

ناشناس:

علی دانشزاد:

 ظریف چند وقت پیش کتابی از خاطراتش چاپ کرد. در این کتاب با محمد جواد ظریف در مورد شرح فعالیت هایشـان در هیات نمایندگی ایران در کمیسـیون حقـوق 
بشر سازمان ملل به همراه سعید امامی، در دفاع از حقوق بشر در ایران گفتگو شده. به نظر من ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه جایگزین چنین هیاتی با توجه به تبدیل کمیسیون به 

شورا شده است. کالً کارکرد این ستاد و این قبیل ستادها توجیه وضعیت حقوق بشر در ایران است و نه بهبود این وضعیت. 
 من با شما موافق نیستم. برداشت های متفاوتی از حقوق بشر اسالمی موجود هسـت و این موضوع قابـل بحـث اسـت. این یك گفتمان بـا آرای مختلف اسـت. 
حكومت هم به خاطر منافع خودش شكل آن را انتخاب کرده. به نظر من که یك فرد مسلمان مدافع حقوق بشر هم هستم، هیچ مانعی در کلیات حقوق بشر مدرن و حقوق بشر در 

اسالم نیست.
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دیده بان

کاریكاتور ماه

کاری از احسان گنجی

مسعود پویان، معلم خوزستانی که به اتهام قصاص با حـكم اعدام مواجه بـود و در 
زندان الکان رشـت محبـوس بـود، بـا رضایت خانواده ی شـاکی، از مرگ نجات 

یافت.
“آگاه” و” اختران”، دو انتشارات معروف کتاب در ایران، رفع تعلیق شدند.

کمیته ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به قطعنامه ی پیشنهادی کانادا 
در محكومیت نقض حقوق بشر در ایران رای مثبت داد.

با تصویب اعضای شورای شهرستان رشت، زبان گیلكی برای اولین بار بـه عنوان 
زبان رسمی جلسات این شورا تعیین شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه ی شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملل متحـد در امور 
ایران، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقـوق بشـر در جمهوری 
اسالمی را منتشر کرد. مسـئوالن در واکنش بـه آن ضمن رد اتهامات وارده، این 
گزارش را بـــدون در نظر گرفتن واقـــعیات امروز جمهوری اســــالمی ایران، 
غیرمنصفانه، جهت دار، جانبــدارانه و همراه بــا اغراض و انگیزه های سیاســی 

خواندند.
دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که به ایشان اجازهی مالقـات بـا پدر و 
مادرشان داده شده بـود، هنگام مراجعت بـا بـرخورد تحقـیر آمیز و هتك حـرمت 

مامورین مواجه شدند.
پنجمین حلقه ی انسانی دفاع از کارون به دلیل مداخله ی نیروهای امنیتی متفرق 

و از ادامه ی تجمع ممانعت به عمل آمد.
عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی که هم اکنون 
در زندان اوین دوران محـــكومیت خود را می گذرانند در اعتراض بـــه وضعیت 
زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشكی در خارج از زندان دارند و عدم توجه بـه 
بیماری وخیم آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبـی دسـت بـه اعتصاب غذا 
زدند. بسیاری از شـخصیت های سیاسـی و مدنی، منجمله سـید محـمد خاتمی، 
خانواده ی مهدی کروبـی و سـازمان های حقـوق بشـری چون مجموعه فعاالن 

حقوق بشر درایران، خواستار پایان دادن به این اعتصاب غذا شده بودند.
12کلیه ی زندانیان سیاسی سالن  زندان رجایی شـهر کرج، در اعتراض بـه نصب 
دستگاههای پارازیت، اعتصاب کرده و به مدت سـه روز از گرفتن جیره ی غذایی 

خود اجتناب کردند.
رضا حیدرپور، پزشك بهداری زندان اوین که بدن ستار بهشتی را معاینه و گزارش 

209کرده بود، بازداشت و به بند  انتقال داده شده است.
محمد (مروان) آشوبی فرزند عبـدا... کودك هفت سـاله ی اهل فیشـور از توابـع 
استان فارس، در بازی متاثر از اجرای حكم اعدام، اقدام به اعدام خود نموده و جان 
باخت. این حداقل دومین بار طی ماههای اخیر است که بازی اعدام، جان کودکی 

را می گیرد.
عبداالمیر خنافره، غازی عباسی، عبداالمیر مجدمی و جاسم مقـدم پناه، چهار تن 
از شهروندان عرب از شهرستان شادگان که در دادگاه انقـالب بـه اعدام محـكوم 
شده اند، به مكان نامعلومی منتقل شدند. با توجه به انتشار اعترافات تلوزیونی این 
زندانیان از سـوی رســانه های دولتی، نگرانی در خصوص جان این افراد افزایش 

یافته است.
فرشـید ناصری، تیمور نادری زاده و بـرزان نصرا... زاده سـه زندانی عقـیدتی اهل 
28سنت در زندان رجایی شهر با حكم شعبه ی  دادگاه انقالب به ریاسـت قـاضی 

مقیسه، به اعدام محكوم شدند.
محكومیت اعدام منصور آروند در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در آستانه 

ی اجرای حكم اعدام قرار دارد.
8 زندانی سیاسی در سیستان و بلوچستان به همراه 8 زندانی دیگر، بـه دار آویخته 
شدند. محمد مرزیه، دادستان زاهدان، تاکید کرد که این اعدام ها “مقابله به مثل” 

بوده است.
3 زندانی سیاسی کرد به نام های حبـیب ا... گلپری پور، رضا اسـماعیلی مامدی و 
شـیرکوه معارفی که بـه ترتیب در زندان های ارومیه، سـلماس و سقـز محبـوس 
بـودند، اعدام شـدند. گزارش ها حـاکی از ضرب و شـتم رضا اسـماعیلی پیش از 

اجرای حكم اعدام بوده است.
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*جمال حسینی 

توسعه ی مناطق محروم، عقب راندن اندیشه ی خشونت محور

     شامگاه جمعه سوم آبـان ماه، خبـرگزاری های مختلف دولتی از 

14قتل  مرزبان ایرانی، توسط یك گروه مسلح مخالف حكومت خبر 

دادند، گروه مسلحـی بـه نام “جیش العدل” در حـمله ای غافلگیرانه 

ضمن درگیری مسلحانه با نیروهای هنگ مرزی سـیرکان، از توابـع 

14شهرستان سراوان به کشتن  مرزبان که رسانه های دولتی مدعی 

12شـده اند  تن از ایشـان سربـاز وظیفه بـوده اند، مبــادرت نمود و 

تعدادی دیگر را مجروح کرده و چند نفر را نیز به گروگان گرفتند. 

     دوازده سـاعت پس از این حــادثه، دادســتان عمومی اســتان 

17سیستان و بلوچستان در پی کشته و زخمی شدن  تن از مرزبـانان 

16منطقه ی سراوان، از اعدام  تن بالفاصله پس از این عملیات خبر 

داد. او بـه صراحـت اعالم 

کرده اســت که این اعدام 

ها در پاســخ بــه عملیات 

مربوطه و “مقابله به مثل” 

بوده اسـت. یك هفته پس 

از اظهارات دادســــتانی، 

نیروهای وابسته به “جیش 

العدل”، در اقــدامی دیگر 

دسـت بـه ترور دادسـتان 

زابـل زدند و بـرای قــتل 

دادسـتان زاهدان، محــمد مرزیه، جایزه ی یك صد میلیون تومانی 

تعیین کردند. 

     همزمان با این اعدام ها و در درگیری پراکنده ی سپاه پاسـداران 

در مناطق مرزی غرب کشور با نیروهای معاند نظام، دو زندانی متهم 

به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، “پژاك”، به نامهای حبیب 

ا... گلپری پور و رضا اسماعیلی مامدی به ترتیب در زندانهای ارومیه 

و سلماس اعدام شدند. به دنبال این اعدام ها حـزب مذکور در بـیانه 

ای اعالم کرد که دست به اقدامات تالفی جویانه خواهد زد. 

     همانطور که از واکنش این گروهها پیداسـت، اقـدام عجوالنه و 

تالفی جویانه ی دسـتگاه قـضایی بـا اعدام زندانیان بـلوچ و کرد بـا 

واکنش خشونت آمیز این گروهها، حداقـل در یك مورد، پاسـخ داده 

شد، که به نظر می رسد تبعات آن در درازمدت نیز ادامه خواهد یافت. 

اقدامات خشونت آمیز دو طرف درگیر به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و 

همواره محكوم است، اما اظهارات احساسی دادستانی به عنوان یك 

مســئول قــضایی، نه تنها 

دادرســـی عادالنه  ی این 

زندانیان را زیر ســوال برد؛ 

بلكه شبهات عدم استقالل 

دستگاه قضایی را نیز بـیش 

از پیش تقـویت کرد. این گونه اظهارات و اقـدامات از منظر دیگر نیز 

وقیحـانه جلوه می کند؛ چرا که یكی از وظایف دولتها، در معنای عام 

آن، کاهش خشـونت در جامعه بـرای حـفظ امنیت ملی اسـت و این 

درحـالی اســت که در مورد فوق ما شــاهد نوعی خشــونت دولتی     

بوده ایم .

     اما به دنبال این اعدام ها، 

کاربــران فضای مجازی نیز 

واکنشـهای متفاوتی داشـته 

انـد: گروهـی از افـراد، تـرور 

مرزبانان را در راستای مبارزه 

ی آزادی خواهانـه معرفــی 

کردنــد و گروهــی ضمــن 

محـكوم کردن خشـونت بـه 

کار رفته از سـوی گروههای 

مذکور، اقدام به تقبـیح اعدام 

ها نمودند و اما گروهی دیگر با انتشار عكس برخی از اعدام شـدگان 

با اسلحه، آنها را شایسته ی مرگ دانسـته اند و یا “دلسـوزی” بـرای 

اعدام شدگان را عملی غیر موجه دانستند...

     اما آنچه اعدام این زندانیان را غیرقابل پذیرش می سازد، فارق از 

نفس عمل اعدام، که مجازاتی بی بازگشت و مخرب است، ناعادالنه 

بـودن دادرسـی پرونده ی این زندانیان اســت که تا پیش از اجرای 

حكم ایشان هیچگونه جزئیاتی از پرونده ی آنها و نحوه ی رسیدگی 

به آن از سوی دستگاه قضایی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته بود. 

     در برخی از گزارشات که توسط گروههای حقوق بشری منتشـر 

شده اسـت و نامه هایی که این زندانیان از زندان بـه بـیرون ارسـال 

کرده اند بر ناعادالنه بودن دادرسی در رسیدگی بـه موارد اتهامی بـر 

اساس قـوانین داخلی و بـین المللی اشـاره شـده اسـت، اکثر آنها در 

دادگاههای چند دقیقه ای و بدون حـق اختیار وکیل محـاکمه و بـه 

اعدام محـكوم شـده اند. گروههای مختلف حقـوق بشـری نیز بــر 
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بدرفتاری با ایشان در زمان بازجویی ها و اعمال شـكنجه جهت اخذ 

اعتراف سـخن گفته اند؛ پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان بــلوچ 

خود گواه این ادعاسـت که سالهاسـت در دسـتور کار دسـتگاههای 

امنیتی قـرار دارد. در اطالعیه ی دادسـتانی کل اسـتان سیسـتان و 

بلوچستان که، بـه دنبـال اظهارات محـمد مرزیه و بـرای توجیه این 

اعدام ها منتشر شده نیز اشاره شـده اسـت که زندانیان مذکور حـكم 

اعدام قطعی داشته و روند دادرسی در خصوص ایشان تمام شده بـود 

اما به دلیل توبه و ندامت متهمین احكام ایشان تعلیق شده بود. 

     اما نبـاید از نظر دور داشـت که اینگونه مجازات های ســخت و 

خشن، بر خشونت ساختاری جامعه دامن می زند. فلسـفه ی وجودی 

گروههای مسـلح معاند نظام در مناطق مرزی، ریشـه در خشــونت 

ساختاری دارد که در مناطقی چون سیستان و بلوچستان و کردستان 

وجود دارد. 

     از مصادیق خشونت ساختاری، می توان به نابرابری در دسترسی 

به بهداشت، آموزش، منافع و قدرت در جامعه اشـاره کرد. این نوع از 

خشونت از توزیع نابرابر قدرت در جامعه ناشی می شود که رابـطه ی 

مستقـیمی بـا توسـعه یافتگی در منطقـه دارد و می تواند افراد را بـه 

اشكال گوناگون در معرض ابراز خشونت یا دریافت آن قرار دهد. 

     نابرابریهای توسـعه بـین مناطق مرکزی و حاشـیه ای می تواند 

شكاف های سیاسـی را عمیق تر نماید. این موضوع در کشـورهایی 

مانند ایران که از تنوع قومی- مذهبی در حاشیه برخوردارند، اهمیت 

بیشتری می یابد. استان سیستان و بلوچستان در رده نواحی بحـرانی 

دائمی قــرار دارد. از عوامل مؤثر بــر واگرایی، در این ناحــیه، عدم 

تجانس زبــانی، اتنیكی و مذهبــی بــا بـــخش مرکزی و انزوای 

جغرافیایی آن اســت. ظهور گروههایی 

چون “جند ا...” و “جیش العدل” بـــــا 

استفاده از شكاف سیاسی موجود اسـت 

که به واسـطه ی این نابرابـریها بـوجود 

آمده اســت. بــر اســاس تحقیقــات 

ژئوپلوتیك، استان سیستان و بلوچستان 

30در میان  استان کشـور از پائین ترین 

سطح توسعه یافتگی برخوردار است؛ به 

همین سبب و بر اسـاس آمار، ما در این 

منطقه با کمترین حد مشارکت سیاسـی 

مواجه هســـتیم که نماینگر شـــكاف 

سیاسی عمیق در روابط مردم منطقه و حـكومت جمهوری اسـالمی 

ایران است.(1)

     همین طور باید اشاره کرد که تبعیض بین مناطق شیعه نشـین و 

سنی نشین در این استان، کامالً محسـوس اسـت؛ در نتیجه ی یك 

مقـاله تحقیقــی که روند تغییرات درجه ی توســعه یافتگی مناطق 

روسـتایی سیسـتان و بلوچسـتان را مورد بررسـی قـرار داده اسـت، 

روستاهای منطقه ی بلوچستان (سنی) از سطح توسعه یافتگی پایین 

تری نسبت بـه مناطق روسـتایی سیسـتان (شیعه) بـرخوردار بـوده 

است.(2)

     با کاهش شكاف سیاسـی موجود بـین مردم این مناطق و دولت 

مرکزی، که از طریق توسـعه ی مناطق محـروم قابـل انجام اسـت، 

سطح خشونت ساختاری را می توان به پایین ترین حد خود نزول داد 

و از این طریق میزان مشـارکت سیاسـی و اجتماعی بــاال رفته و در 

نتیجه ی این اقــدامات اصالحــی در مناطق محــروم، گروههای 

رادیكال که به واسطه ی آن شكل گرفته و به وجود آمده اند، در دراز 

مدت لزومی بر تداوم فعالیت های خود نمی بینند و یا مجبور به اتخاذ 

رویه ای دیگر که عاری از خشـونتی متقابـل باشـد، بــرای ادامه ی 

حیات سیاسی خود خواهند شد.

*فعال حقوق بشر
منابع:

1- اطاعت، جواد و موسوی، زهره، رابـطه ی متقابـل امنیت ناحـیه ای و توسـعه یافتگی فضاهای 

سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان، فصلنامه ی بین المللی ژئوپلیتیك، سال هفتم، شـماره ی 

( 121(پیاپی 

2- ابراهیم زاده، عیسی و رئیس پور، کوه زاد، بررسی روند تغییرات درجه ی توسـعه یافتگی مناطق 

 ، 1375روستایی سیستان و بلوچستان با بـهره گیری از تاکسـونومی عددی طی دهه های  و  1385

( ، شماره ی 9 (پیاپی  24جغرافیا و توسعه، پاییز  1390

عكس ها از مهر
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     مهناز افخمی، مسئول سازمان زنان در دوران پهلوی و وزیر امور زنان در سه سال پایانی آن دوره بود. 

مهناز افخمی که دارای تحصیالت عالیه از دانشگاههای معتبر خارج از ایران است، نمونه ی زنده ای از نسـل 

نخبگانی است که در دور هی پهلوی ظهور کرده و زمینه ساز فعالیت های مدرن و ترقی خواهانه ی بسیاری در 

57ایران پیش از انقالب بـهمن  بـودند که بـا سقـوط ناگزیر سـلطنت پهلوی، ایران را ترك کرده اند. خانم 

افخمی در حال حاضر رئیس یكی از سازمان های بین المللی غیرانتفایی فعال در زمینه ی مسـائل آموزشـی و 

حقوق زنان، به نام “سازمان بین المللی آموزش و همكاری زنان” است که مرکز آن در امریكا قـرار دارد و وی، 

خود بنیانگذار این سازمان نیز بوده است.

     با مهناز افخمی در حاشیه ی کنفرانسی در نیویورك با موضوع “زنان در نقش های رهبـری و تصمیم گیرنده”، گفتگویی مفصل داشـته ایم و از او 

خواستیم که کمی بیشتر در مورد خودش و اینكه اساساً چه شد که به عنوان دومین وزیر زن در ایران، انتخاب شد، برایمان بگوید.

     وی معتقد است که سوای موفقیت های فردی و پیشرفت در رشته ای خاص، تاکید باید بر روی موضوع رهبری پیشـرو و بـه وجود آوردن جامعه 

ای با عدالت و انصاف باشد.

پانته آ بهرامی

مهناز افخمی: تاکید باید بر روی جامعه ای با عدالت و انصاف باشد

از جنسی دیگر با دومین وزیر زن در ایران

            شــما دومین وزیر زن ایران، پس از خانم “فرخ رو 

پارسا” محسـوب می شـوید. این اتفاق چگونه رخ داد و چه 

روندی را طی نمود؟ اساساً چه طور شد که مهناز افخمی این 

راه را انتخاب کرد؟ 

، به سـمت وزارت امور زنان منصوب  1354     من  دی ماه سال  11

شدم و این اولین بار بود که در ایران و در تمام منطقه کسـی بـه یك 

100چنین سمتی منصوب می شد؛ البته االن حـدود  نفر در دنیا، این 

سمت و یا سمتی شبیه بـه این 

را دارند ولی در آن زمان سابقه 

ی زیادی نداشـت و در نتیجه 

بـــه خاطر اینكه در زمینه ی 

تالش بـرای مســاوات خیلی 

جدید و بـــه گونه ای نوآوری 

بــود، این امكان را می داد که 

آدم فكرهای جدیدی را مطرح 

کند و یك چهارچوب جدیدی را بـــرای کار بــــگذارد تا در دولت 

شرایطی ایجاد شود که در زمینه ی مسائل زنان بتوان بهتر کار کرد و 

ما از این مسئله نهایت استفاده را، تا آنجا که ممكن بود، کردیم.

     خب خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش بودند و اولین زنی بـودند که 

در کابینه خدمت کردند. ایشان برای من یك الگو بـود و این مسـئله 

ی وزارت زنان هم وقـتی من بـه سـازمان زنان بـه عنوان دبـیر کل 

رفتم، بـه نحـوی مطرح شـد. ایشـان در نهایت محبـت بـه دیدن و 

خوشـامدگویی من بــرای فعالیت در زمینه ی زنان، در ســطح ملی 

آمدند. من در صحبتی که با خانم پارسا داشـتم تقـاضاهایی را مطرح 

کردم. چون آن زمان در کابینه بودند، از ایشـان خواهش کردم که در 

زمینه ی آموزش زنان در سطح وسیع تر، لطف کنند با سـازمان زنان 

همكاری داشته باشـند و همچنین در مورد تغییر کتابـهای درسـی و 

نقـش زن در آن کتابـها، گام هایی بـردارند. خب در آن کتابـها، بـه 

خصوص کتابهای چند سال اول دبستان، همیشـه یك نقـش خیلی 

سـنتی و محـدودی بـرای زنان مطرح بـود؛ مثالً زنان بـا پیش بـند 

آشـپزخانه دیده می شـدند، در 

حــالی که مردها بـــا کیف از 

محــل کار می آمدند یا اینكه 

دختر بچه، توپ را می انداخت 

باالی درخت و وقـتی گیر می 

کرد، پسر بچه می رفت و آن را 

در می آورد و مسئله را حل می 

کرد. این نوع چیزها بــــرای 

دخترها حالت این را به وجود می آورد که نقش مدیریت، رهبری،کار 

و هر نوع زندگی در خارج از فضای خانه بـرای آنها مرغوب نیسـت و 

اصالً کار آنها نیسـت و کار مردهاسـت... ایشـان خیلی بـا محبــت 

صحبــت کردند و گفتند: “من نهایت ســعی خودم را می کنم؛ ولی 

یادت باشـد من وزیر آموزش ام و وزیر زنان نیسـتم. بـرای این جور 

کارها وزیر زنان الزم است.” به هر حال من و همكارانم هم همیشـه 

فكر می کردیم که مهم اسـت که در بـاالترین سـطوح، هم دولتی و 

هم غیردولتی، زنان نقش مدیریتی داشـته باشـند ولی اینكه بـه چه 
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نحوی این قضیه مطرح بشود، هیچ کداممان درست نمی دانستیم... 

این مسـئله ی وزارت زنان هم، بـعد از خانم “فرانسـو ژیرو” بـه طور 

جدی در سطح دولت، تصور می کنم، مطرح شد و این ایده را به آقای 

هویدا داد که باید یك چنین سمتی به وجود بیاد و البته پشتیبانی شاه 

و خیلی دیگر از تصمیم گیران را داشت.

     من در یك خانواده ای بــه دنیا آمدم که بـــه کشـــاورزی می 

پرداختند(خصوصاً پدرم و خانواده ی پدری ام) ولی خانواده ی نسبـتاً 

مرفه ای بـود البـته مادرم از خانواده ی نفیسـی بـود که بیشـتر بــه 

کارهای دانشگاهی و نوشـتن و تحقـیق می پرداخت و خب از اولین 

زنانی بـود که بـه دانشـگاه رفت و همینطور مادر بـزرگم هم یكی از 

اولین زنانی بـود که در کرمان (من هم در کرمان بـه دنیا آمدم)، کار 

خود را داشـت و از راه خیاط خانه ای که داشـت، زندگی اش را- بــا 

توجه به اینكه از همسرش هم طالق گرفته بـود- مستقـالً اداره می 

کرد. به هر حال از هر دو طرف زنان قوی و مستقلی در خانواده بودند 

و مثالً زنان خانواده، هیچ برایشـان مسـئله ای نبـود که اگر احــیاناً 

زمینی بهشان به ارث رسیده بود یا امكانات زمین داری و یا زراعت را 

داشتند، نقش مدیریت به عهده بگیرند. در نتیجه پدر و مادرم همیشه 

فكر می کردند که من و خواهر و بـرادرم بایسـتی تحــصیل کنیم و 

تحصیالت عالیه داشـته باشـیم. من از مقـطع دبیرسـتان در امریكا 

تحصیل کردم و رشته ی تحصیلی ام نیز ادبیات انگلیسی بود و بعد از 

اینكه به ایران برگشتم در دانشگاه ملی به تدریس ادبـیات انگلیسـی 

پرداختم و آنجا بود که خیلی با مسـائل دخترهای جوان آشـنا شـدم؛ 

اینكه چطور این دختران وقـتی داسـتانها، اشـعار و یا کارهای ادبـی 

امریكا و انگلیس را، که ما در کالسـها داشــتیم، مطالعه می کردند، 

دلشان می خواست بعضی از امكانات و آزادی های زنان آن ورِ دنیا را 

داشته باشند؛ ولی در ضمن خیلی هم بـه اینكه ریشـه های فرهنگی 

خود را از دست ندهند، متمایل بودند. خب همیشه ریشه ی تغییراتی 

از جنس استقـالل زنان، از مدرنیسـم و نوآوری می آید و در همه ی 

ممالك هم در ابتدا وضع جور دیگری ست و کم کم عوض می شـود 

و بـه طرف حقـوق بشـر و حقـوق زن پیش می رود و حـاال بـعضی 

ممالك کمی زودتر شروع کردند و بعضی ها کمی دیرتر.

          کمی راجع به خودتان، تحصیالتتان و اینكه مهمترین 

مشوق شما چه کسی در خانواده و یا بیرون از آن بود هم لطفاً 

توضیح دهید.

     به هر حال ما پس از صحبـت هایی که بـا این دخترها داشـتیم، 

تصمیم گرفتیم که انجمن دختران دانشجو را تشـكیل دهیم و در آن 

دائماً ســخنرانی ترتیب می دادیم و از افراد صاحـــب نظر بـــرای 

سخنرانی دعوت می کردیم و خود دخترها نیز مرتب در حال بحث و 

400تبادل نظر بودند. اعضای این انجمن به سرعت به  نفر گسترش 

پیدا کرد و این کم کم بـاعث شـد که من بیشـتر درگیر فعالیت های 

زنان شوم و به سازمان زنان بروم. رفتن من هم بـه سـازمان زنان، از 

طریق آشنا شدن با دختر شاه، اشرف پهلوی بود که آن زمان ریاست 

عالیه ی سـازمان زنان را بـر عهده داشـت و در ضمن ایشـان رئیس 

هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم بودند.

     به نظر من این دو جنبه دارد؛ یكی این که اصوالً زنان که بیش از 

نصف جمعیت دنیا را تشكیل می دهند، صدایشان شـنیده شـود و در 

تصمیم گیری ها نقشی که بـاید را بـازی کنند. دوم اینكه نحـوه ی 

روبه رو شدن زنان با مسائل و نحوه ی اداره کردن و مدیریتشـان، تا 

حدی تازگی دارد و به طور کلی تفاوت هایی دارد با آنچه که بهشـان 

عادت کردیم و خوب است که این شـیوه ی مدیریت، که نمی گویم 

همه ی زنان ولی بیشترشان بـه نظر می آید که دارند، بـه کار گرفته 

بشـود و بـتوان از این نیروی عظیم اسـتفاده کرد. در مورد موفقـیت 

زنان، سوای از موفقیت های فردی و پیشـرفت در رشـتهای خاص، 

تاکید خودم بیشتر روی آن نقطه نظری است که زن می تواند داشته 

باشـد و رهبـری پیشـرو اســت؛ اینكه چه می خواهد، چرا اصالً می 

خواهد که رهبری را به عهده بـگیرد و چه کار می خواهد بـكند و چه 

آثاری می خواهد در شكل دادن بـه جامعه داشـته باشـد و چطور می 

شود یك جامعه ی با عدالت و انصاف را به وجود آورد.

     خب در جوامع بسـیاری تفاوت بـین طبقـات خیلی زیاد اسـت یا 

اینكه امكاناتی که برای افرادی که از طبقـه ی مرفه تر هسـتند، بـا 

آنهایی که فقیر هسـتند اصالً قابـل مقایسـه نیسـت. در خود امریكا 

          گفتمان زنان موفق ایرانی که نقــش های کلیدی در 

جامعه بـر عهده دارند، چرا اهمیت دارد و اساسـاً می خواهد 

چه پیامی را به جامعه منتقل کند؟ 

          صحبت های شما منرا بـه این سـوال می رسـاند که 

جامعه و شرایط محـیطی، چقـدر در پدید آمدن زن موفقـی، 

چون خود شما، می تواند ایفای نقش کند؟

گر
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یكی از مسائل بنیادی حـال حـاضر، بـر خالف آنچه که در گذشـته 

وجود داشت، این است که تفاوت بین آن بـاالترین سـطح و آن یك 

99درصد مرفه بـا  درصدی که، البـته بخشــی از آنها در طبقــه ی 

متوسط قرار دارند اما تعداد قابل توجهی از آنها در عمل فقیر هستند، 

در عمل خیلی زیاد است؛ بـرای اینكه آن یك درصد، می توانند همه 

جور امكانات برای بچه هایشان فراهم کنند و آنها را به هر مدرسـه و 

دانشـگاهی بفرسـتند. آن کسـانی که از طبقـات فقــیرتر می آیند و 

تعدادشان هم خیلی زیاد هست، مثالً در شرایطی قرار دارند که پدر و 

مادرشان اصالً با هم نیستند یا اگر هم هستند امكانات و سـواد کافی 

را ندارند که بتوانند فرهنگ موثری را برای بچه هایشان فراهم کنند. 

ولی خُب تمام اهمیت رهبری زنانه و رهبری که دنبال عدالت اسـت 

در این هست که شما تالش می کنید که این آگاهی ها و امكانات را 

در سـطح جامعه بیشـتر کنید تا مردم بـاهم تجهیز شـوند و بـتوانند 

عملكرد درست سیاسی داشته باشـند. یكی از بـیچارگی های همین 

امریكا این است که تعداد کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، تا 

این حد کم اسـت، کمتر از نصف جمعیتی که می تواند، در انتخابـات 

شرکت می کنند و متاسفانه درسـت همان کسـانی که بـیش از همه 

احتیاج دارند که بتوانند در انتخابات شرکت کنند تا مسائل را بـر وفق 

مراد خودشان پیش ببـرند، کمتر مشـارکت می کنند و بـرای همین 

است که یك نوع تالش دائمی الزم اسـت که حـتی در یك مملكت 

مرفه و پیشرفته ای مثل امریكا بشود به عدالت نسبی برسیم.

     ما نبـاید موفقـیتهای افراد را، یعنی زنان خاص را و حــتی تعداد 

قابل توجهی از زنان را بـا آنچه که اجتماع در دسـترس می گذارد بـا 

هم یكی کنیم. وقتی به رابطه ی فرد و اجتماع و دولت در ایران نگاه 

می کنید، می بـینید که زنان ایران در شــرایط فوق العاده مشــكلی 

زندگی می کنند. انواع آپارتاید جنســی و محــدودیت ها از قبــیل 

جداسازی در فضاهای عمومی، عدم امكان سفر کردن آزادانه و حتی 

حق تعیین رشته-که البته االن نسبت بـه اوایل خیلی بـهتر شـده-، 

ایران را در زمینه ی احقاق حقـوق معمولی که یك زن، یك انسـان 

الزم دارد، به یكی از عقب افتاده ترین ها در سطح دنیا تبدیل کرده و 

بـه همین دلیل شـرایط آســانی نیســت اما مردم ایران فوق العاده 

بـــــاهوش، کنجكاو و پرکاراند و تاریخچه ی عظیمی در زمینه ی 

تالش دارند و همیشه خواسته ا ند که از باقی مردم دنیا یاد بـگیرند و 

به دیگران هم یاد بدهند؛ مثالً با اینكه ممكن است قوانین عربستان 

ســعودی و ایران در مورد زنان یكی باشــد، اما زن ایرانی زن عرب 

سعودی نیست. در بدترین شـرایطی که در ایران در این سـی سـال 

اخیر وجود داشــــــته، زنان تالش های زیادی کرده اند، تا آنجا که 

خواسته اند در بیرون از خانه بوده اند و واقعاً هم موفق بـودند. ببـینید 

60 درصد جمعیت دانشجویی دختراند و واقعاً خوب درس می خوانند 

و خوب کار می کنند. با خالقیتشان، تا آنجا که امكان داشته یك نوع 

کار، شغل، هنر و یا حرکتی کرده اند و این چیزی سـت که بـه دولت 

کاری ندارد؛ حتی گروهها و تشكلهای که زنان امروزه درسـت کرده 
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اند مثال زدنی سـت اما خب طبـیعی سـت که اگر رابــطه ی بــین 

شـــهروند، اجتماع و دولت تغییر کند، آنچه انجام می دهند متفاوت 

خواهد بود و رابطه ی بین داخل و خارج هم فوق العاده مهم اسـت و 

امیدوارم با شرایط جدیدتری که پیش آمده، این روابط هرچه بیشـتر 

توسعه پیدا کند تا هم زنان و هم مردان ایرانی بـتوانند بـا دنیا تماس 

آسانتر و بیشتری داشته باشند.

     صد در صد، ببـینید مثالً سـازمان ما، یعنی سـازمان بـین المللی 

آموزش و همكاری زنان، سالهاسـت که وسـایل درسـی و یادگیری 

برای مدیریت و رهبری مشارکتی تهیه می کند و به بیست زبـان آن 

را منتشر می کند که فارسی همیشه در راس زبـان هایی که کار می 

کنیم، قــرار دارد و اگر زنان ایرانی توانســـتند از طریق اینترنت و یا 

رودررو در این کارگاهها شــرکت کنند، فوق العاده خالق بـــودند و 

خوب کار کردند. 

     نكته ی دیگر و مهمتر این است که مسـئله این نیسـت که یك 

سری از زنان مدیریت و رهبری را بـر عهده بـگیرند، نوع مدیریت و 

رهبـری سـت که اهمیت دارد و آن بــا یك کار گروهی خالق و نه 

پیشرفت های فردی، امكان پذیر است.

     خانم منوچهریان فوق العاده زن هوشـمند و متعهد و حقوقــدان 

           آیا بـا توجه بـه تفاوت های عمیق اجتماعی و فرصت 

های موجود در جوامع عمدتاً غربی، در مقایسـه بـا جامعه ی 

داخل کشور و محدودیت های موجود در آن بـرای زنان، می 

توان زنان موفق ایرانی در خارج از کشور را الگویی مناسـب 

برای زنان ایرانی داخلی کشور قلمداد کرد؟

           به نظر می رسد یكی از مشكالت جامعه ی ایران چه 

پیش و چه پس از انقـالب 57، توازن قـدرت بـین نیروهای 

محافظه کار و ترقی خواه است. اولین الیحـه ی حـمایت از 

خانواده در سال 46 به مجلس رفت و با اصالحـاتی در سـال 

53 بـه تصویب رســید. اما قبــل از آن هم خانم مهرانگیز 

منوچهریان حقوقدان به عنوان سناتور، هم زمان با الیحه ی 

19سال  به همراه  سناتور زن، الیحه ی پیشـنهادی خود  46

مبنی بر لغو چند همسری را عرضه کرده بـودند، سرنوشـت 

این پیش نویس الیحه ی پیشـنهادی خانم منوچهریان چه 

شد؟

درجه یكی هم بود و خیلی کار خوبی کرد که این الیحـه را تهیه کرد 

و دیگران را بـه این موضوع عالقـه مند کرد. ولی ببـینید مسـئله ی 

حقوق خیلی پیچیده ست و خب محـافظه کارترین گروههایی که در 

هر دولتی کار می کنند، بـه مســائل و لوایح حقوقــی می پردازند و 

اصوالً رشته ایست که خیلی آهسته و بـه طور محـافظه کارانه پیش 

می رود؛ همیشه خوب اسـت که آدم بیشـترین را بـخواهد ولی خب 

همیشـه بیشـترین را بــه دســت نمی آورید. خانم منوچهریان می 

خواست که کالً چند زنی را بـردارد (البـته همه ی زنان روشـن فكر 

ایران دلشان می خواست که این اتفاق بیفتد)، ولی خب باید دیگران 

را هم به این مسئله معتقد کنید و جامعه همیشـه آماده نیسـت؛ بـاید 

بحث شود، امتحان شود تا چیزی را که آدم دلش می خواهد، کم کم 

و در زمانی که جامعه آماده تر است، به دست بیاورد. 

     خب چند سـال بـعد که خانم مهرانگیز دولتشـاهی الیحــه ای 

تعدیل شده را آورد، آن قبول شد. چند سـال بـعدش هم -وقـتی من 

سازمان زنان بـودم-، روی تجدید نظر آن قـانون کار کردیم و خیلی 

چیزها را توانســتیم پیش ببــریم از جمله این که چند همســری را 

محدود کردیم به دو همسری و آن هم فقط بـا اجازه ی همسـر اول 

هرچند که این تمام چیزی نبود که ما دلمان بخواهد؛ ما می خواستیم 

اصوالً چند همسری کنار گذاشته بشود، ولی خب در آن شـرایط این 

بیشترین چیزی بود که می شد به دست آورد. اگر انقالب نشده بود و 

همه چیز به این طریق پس نرفته بود، حرف بـعدی این می شـد که 

چند زنی به کلی از بین برود؛ ولی در نظر داشته باشـید که بـه غیر از 

تونس در آن زمان در هیچ مملكت اســالمی ای هیچ محــدودیتی 

برای چند زنی وجود نداشت...

     غیر از محدود کردن چند همسری به زن دوم با آن شـرایطی که 

عرض کردم، موضوع حضانت بچه بـود که مادر بـتواند، بـعد از فوت 

شوهر، حضانت را به عهده بگیرد و خب در قانون قبلی حضانت بـچه 

به جد پدری و یا خانواده ی پدر منتقـل می شـد. مسـئله ی پرداخت 

حق نگهداری از اطفال برای شوهر، پس از طالق زن بـود، در ابـتدا 

این مسئله طوری بود که شوهر می توانست دو ماه حـق نگهداری را 

پرداخت کند ولی بعد آن را ندهد و برای پرداخت های بعدی دوبـاره 

بایسـتی پروسـه ی دادگاه و اظهار نظر قـاضی و غیره ادامه پیدا می 

کرد و معموالً زنان با امكانات مادی کمتر، این پروسه برایشان بسیار 

دشوار و تقریباً غیر ممكن بـود ولی الیحـه ی بـعدی و آیین نامه ی 

اجرایی اش جوری بود که در واقع اگر یكبار قـاضی اظهار نظر کرده 
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بود، دفعات بعد، همان رای را می توانست به مرحله ی اجرا بـگذارد. 

موضوع دیگر در مورد کار زنان بود. خب زنان موظف بودند که اجازه 

ی شوهرشـان را بـگیرند. ما خیلی تالش کردیم که این اجازه وجود 

نداشته باشـد، ولی اصالً امكان پذیر نبـود. یعنی وزارت دادگسـتری 

اصالً آمادگی اینكه در این موضوع عقب نشـینی کند، نداشـت. مثالً 

صحبت این بود که ممكن است یك خانمی تصمیم بگیرد که بـرود 

رقاص بشود! ما حرفمان این بود که هر نوع کاری، حتی رقاصی هم، 

کاری نیست که اشكال خاصی داشته باشد ولی خب ثابت کردن این 

موضوع خیلی کار سختی بـود. بـاالخره آخرین کاری که انجام شـد 

این بود که گفته شد چه زن و چه شوهر نمی توانند کاری را عهده دار 

بشـوند که خالف شـان خانواده باشــد. در نتیجه این بــه اصطالح 

حیثیت و شان برای اولین بار در قانون، هم برای زن و هم بـرای مرد 

مطرح شد؛ حاال ممكن است که در واقع زنها در عمل نمی توانسـتند 

شـوهر را مانع از گرفتن کاری کنند ولی همین که در قـوانین شــما 

حیثیت را برای زن مستقالً بـگذارید، مهم اسـت؛ چون همانطور که 

می دانید، در یك جامعه ی سنتی یكی از مسائل اصلی این است که 

همه ی حیثیت و شان زن، بستگی به خانواده و به یك مرد دارد. اگر 

شـما بـه اصطالح مرتكب خالفی بشـوید از نظر جامعه این شـان و 

شرف مرد است که مورد حمله قرار می گیرد نه حیثیت و شـرف زن. 

در نتیجه این موضوع برای ما خیلی مهم بود.

           به نظر شما چرا در مقابل لغو قانون حمایت از خانواده 

 ، 57بالفاصله پس از انقـالب 

هیچگونه مقـــاومتی صورت 

نگرفت؟ آیا فكر می کنید علت 

عدم مقـاومت زنان در مقابـل 

لغو قـانون حـمایت از خانواده 

این تفكر در جامعه بود که این 

اصالحات از باال انجام شـده و 

توده های زنان در ســـازمان 

های مستقــل پشــت چنین 

قانونی نبودند؟

           شما بسیاری از دستاوردهایی را که خود زنان در این 

دوران به دست آورده بودند و قدری هم در جامعه تابو بـوده، 

شاید بـرای تقابـل بـا نیروهای محـافظه کار بـه خانواده ی 

سلطنتی نسبت می دادید، همین موضوع شاید بـاعث نوعی 

شكاف بـین سـازمان زنان و توده ی زنان که بـعضاً مخالف 

خانوداده ی سلطنتی بودند، شد. امروز به این موضوع چگونه 

     اینها افسانه های اسـت که ما 

خودمان گفتیم و حـاال بــه دالیل 

مختلف سیاســی آن حــس خود 

کفایی و حس اهمیت رای و حرکت خودمان را، از خودمان گرفتیم و 

قدرت خودمان را نفی کردیم. در حالیكه همه ی تمام این حرکتهایی 

که در مراحل مختلف برای ایران شده، همه با درگیر شدن توده های 

مردم بود. البـته منظورم از توده ها مردم همه ی روسـتاها یا همه ی 

گوشه و کنار مملكت نیست. کسـی که امكانات ارتبـاطی ندارد، زیاد 

نمی توانند در این زمینه ها نقش تعیین کننده ای-الاقـل در ابـتدا- 

داشته باشند. معموالً حرکت هایی که به یك نتیجه ی سیاسـی می 

رسد از طبقه ی متوسط و یك عده روشنفكر نزج می گیرد. در مسئله 

ی آموزش هم همین طور بود؛ درست است که رضا شاه خیلی نقش 

تعیین کننده ای داشت در این که قدرتش را پشت این مسئله بگذارد 

ولی بدون اینكه زنان بخواهند و دنبال آن باشند امكان پذیر نبـود. یا 

در مورد بعد مراحـل گرفتن حـق رای بـرای زنان، زنان بـا تظاهرات 

هایی که کردند، روزنامه هایی که درســت کردند، مقــاله هایی که 

نوشتند، برای به دست آوردنش تالش کردند. می دانید اینها را نبـاید 

دست کم گرفت.

عكس از خط صلح
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می نگرید؟

           با توجه بـه تجربـیات شـما در زمینه ی کار در مورد 

مسئله ی زنان در ایران و در سطح بین المللی، اگر بـخواهید 

دست روی سه مورد نقـطه ضعف بـگذارید که بـخواهیم در 

جهت بهبـود آن در جامعه ایران عمل کنیم ، این ســه مورد 

چیست؟

     حرکت های مربوط به زنان، اصالً قابل مقایسـه بـا آن چیزهایی 

که در جهان سـوم، حـتی امروز می بـینیم، نبـود. یك میلیون نفر در 

سـال بــا ســازمان زنان کار می کردند. هر زنی از خانم منوچهریان 

گرفته تا زنان حقوقدان و روزنامه نگار و شاعر، همه با سـازمان زنان 

همكاری می کردند. یعنی تقریبـاً در داخل ایران کسـی نبــود که ما 

دستمان را برای کمك و پشتیبانی بـه طرفش دراز کنیم و همكاری 

نكند. اما گروههایی هم بودند که در خارج فعالیت می کردند و حاضر 

نبودند که برای هیچ چیزی که در ایران انجام می شد، ارزش گذاری 

کنند و بگویند که این اهمیت دارد. در مورد همین الیحـه ی حقـوق 

حمایت خانواده، ما حتی سالها بعد از انقالب، با دوستانی که در خارج 

فعالیت ضد حكومتی می کردند، کلی بحث داشـتیم تا قبـول کردند 

که بـیایند و این قـانون را بـگذارند کنار قـوانین دیگر که در جاهای 

دیگر دنیا به وجود آماده و ببینند که در سـطح خودش چه پیشـرفتی 

بوده است. 

     مهمترین مسئله در مورد زنان، محدودیت های حقوقی و قانونی 

است و متاسفانه بـا سـی و چند سـال تالش، زنان نتوانسـتند در این 

زمینه کاری کنند، حتی آن دورانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود 

و به نظر می رسید که به اصطالح اصالحـات در پیش اسـت، بـعد از 

چندین سال که ایشان دو دوره زحمت کشید، حـتی نتوانسـتند سـن 

ازدواج را به سن قابـل قبـولی تغییر دهند. متاسـفانه مسـائل عمده، 

مسائل حقوقی و قانونی ست و این هم به زیر بنای مذهبی که بـرای 

اداره ی سیاسی مملكت انتخاب شده، مرتبط است و متاسفانه سـاده 

نیست و من نمی توانم مجسم کنم که بدون تغییر قـانون اساسـی و 

بـدون بـه اصطالح یك نوع تجدید نظر کلی در زیر بــنای قــانون 

اساسی، بشود وضع زنان را به طرز قابـل توجهی عوض کرد. تقریبـاً 

در هر زمینه ای که بخواهید مسئله ی مساوات یا مشـارکت را پیش 

بیاورید، یك سدی جلوی آن است که آن سد، سد قـانونی اسـت و تا 

به حال نشده که تغییر بزرگی به وجود بیاورید و اگر هم تغییری بوده، 

تغییرات کوچك بـوده. خب مسـئله ی بــازخرید همه ی کارمندان 

دولت در پیش بود و مسئله ی رشته های تحـصیلی که بسیاریشـان 

روی زنان بسته بود همه ی اینها تا حـد خیلی زیادی پیش رفت ولی 

به شكل اصولی تر متاسفانه مربوط به زیر بنای مذهبی است.

     مورد دوم و سوم این اسـت که بـرگردیم بـه طرف یك فرهنگ 

مشارکت اجتماعی و فرهنگ داد و ستد سیاسی سالم؛ دور از شـعار و 

دور از افسانه بافی و دور از خلق قـهرمانها و یا شـیطانها. یعنی ایجاد 

احسـاس مسـئولیت در جامعه در بـین افراد تا خودشـان را شـهروند 

مسـئولی بـدانند و قـضاوت عادالنه ای بـكنند. این مورد بـاید یك 

فرهنگ اجتماعی بشــود، چون فرد فرد مردم اجتماع بایســـتی آن 

فرهنگ را قبول کنند تا بتوانیم در اجتماع آن فرهنگ را پیاده کنیم و 

من فكر می کنم ما هوش و اسـتعدادش را داریم در نتیجه می توانیم 

از عهده ی این کار بر بیاییم و فقط اصل مسئله این است که اصالح 

قانون اساسی الزم است.

  

     خب کار سـازمانی که من االن در آن فعالیت می کنم، در همین 

رابطه است. ما هم به اصطالح، کورس های اینترنتی به زبان فارسی 

داریم و هم کتابهای درسـی. این کالسـهای آموزشـی و کتابـها، در 

بسیاری از زمینه ها منجمله مدیریت، رهبری سیاسی، رهبری افقی، 

مقابـله بـا خشـونت نسبـت بـه زنان، چگونگی اسـتفاده از وسـایل 

تكنولوژی، بـرای تجهیز و یادگیری مردم بـه فارســی مطالب تهیه 

کردیم و اینها امتحان شده و مورد اجرا قرار گرفته و برای افراد قابـل 

دسـترس هسـت. البــته در دوره های خاص امكان اینكه در داخل 

ایران بشود این کار را کرد، بیشتر و در بـرخی دوره ها امكان این امر 

خیلی کمتر است و یكی از چیزهای مهم هم این است که داد و سـتد 

بین ایران و خارج از ایران خوشبختانه زیاد اسـت و آنچه که در خارج 

یاد گرفته می شود، به داخل هم منتقل می شود و همیشه گروههایی 

که در خارج دارند کار می کنند، آمادگی این را دارنـد کـه اینهـا را در 

داخل مورد استفاده قرار بدهند و انشاا... اگر فضا بازتر شود، خیلی بـه 

این که بشود در داخل وسیع تر کار کرد، کمك خواهد بود.

         آیا شـما بـه عنوان یك زن موفق ایرانی بـه صورت 

فردی یا سازمانی، بـرای توانمند سـازی زنان داخل کشـور 

احسـاس مسـئولیت کرده و می کنید؟ اگر این چنین اسـت، 

شرح مختصری از اهداف، اقدامات و تاثیرات آن را بفرمائید.

            با سپاس از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید...
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نگاهی به تاریخ یهودیان در سرزمین ایران

     در طول تاریخ هزاران ساله ی تمدن، سرزمین ایران ایسـتگاه و 

خاستگاه اقوام و پیروان ادیان و آیین های بسـیاری بـوده اسـت که 

بازماندگان ایشـان شـامل مردم کنونی ایران و مردمان گوناگونی در 

مناطق دیگر جهان اند که بــه دلیل جدایی ســرزمین ها و یا فرار و 

مهاجرت بـــخش هایی از ایرانیان، در نقــــاط دور و نزدیك گیتی 

پراکنده گردیده اند.

     یهودیان نیز یكی از اقـوام باسـتانی منطقــه بــوده اند که گروه 

کثیری از آنها در سرزمین ایران اقـامت داشـته و چه بـا حـفظ دین و 

فرهنگ باستانی خود، چه در حالت مستحیل شـدن در میان ادیان و 

فرهنگ های قـدرتمند دیگر، میلیون ها ایرانی را در دوران کنونی و 

در کنار سایر اقوام از خود بر جای گذاشته اند.

     نسل جوان کشور ما، به دلیل زندگی در زیر سیطره ی حـكومتی 

ایدئولوژیك و سـختگیر که در جهت یكسـان سـازی دینی ایرانیان، 

تبلیغات و تاریخ نگاری یكسـویه و سـاختگی خاصی را بـه آنان ارائه 

داده است، از تاریخ اجتماعی و مردمی سـرزمین خود بـی خبـر مانده 

است. جوانان ایرانی به علت فرار و مهاجرت اکثریت غیر مسـلمانان 

کشـور از سـرزمین باســتانی خویش در دهه های پس از انقــالب 

اسالمی، به ندرت با ایرانیان غیر مسلمان برخورد و آشنایی داشته اند 

و شاید ندانند که هویت ایرانی در ذات خود ارتباطی با عقیده ی دینی 

نداشـته و در طول تاریخ، 

هرگاه که حقوق و احترام 

انسانهای دیگر اندیش و 

دیگر بـاور رعایت شــده 

اســت، ســرزمین ما نیز 

همانند گلســـــتانی در 

هنگام بهار، در صحنه ی 

گیتی شــــكوفا گردیده 

است.

    مطالعــه ی تاریـــخ 

مردمان ایران، بــــدون 

شك برای نسل جوان ما 

مفید خواهد بـود. در این 

رابطه، کتاب سـه جلدی 

“تاریخ یهود ایران” که در 

30دهه ی  خورشیدی توسط 

زنده یاد “حبیب لوی” نوشـته 

شده و در هر دو دوران پهلوی 

و اسـالمی مورد بـی مهری و 

ممنوعیت غیر رســـــــمی 

حكومتی قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

     نخستین مهاجرت بـزرگ قبـایل “بـنی اسـرائیل” بـه مجاورت 

2700سرزمین های ایرانی، در  سال پیش در زمان آشـوریان صورت 

گرفته که پس از تهاجم به سرزمین باستانی آنان و نابودی یكی از دو 

10حـكومت آنها موسـوم بـه “اسـرائیل”، اکثریت آن مردمان یعنی 

12قبیله از  قبیله آنان را به اجبار به مناطقی کوچ داد که در کردستان 

امروزی قرار داشته و بعدها و به مدت هزاران سال جزئی از سـرزمین 

های ایران گردیدند. این قبایل به تدریج در مناطق کردستان، شمال 

و غرب ایران کنونی، بین النهرین و قفقاز سـكونت گزیدند و اکثراً در 

میان مردمان این مناطق مستحیل گردیدند. گروههایی از میان آنها 

با حفظ دین و فرهنگ خود، تا همین دوران معاصر در این سـرزمین 

ها حضور بارزی داشته اند. زبـان این اقـوام تا بـه امروز زبـان آرامی 

آشوری، آمیخته با کلمات عبری اسـت که حداقـل شـامل یهودیان 

ارومیه و مناطقی از کردستان می گردد.

تغییر نام دبیرستان اتفاق به دبستان قدس- عكس از خط صلح
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     دومین مهاجرت بزرگ بنی اسرائیل به منطقه ی ایران در زمانی 

صورت گرفت که، کوروش بـا فتح بابــل و توســعه ی امپراطوری 

هخامنشـی گروه بـزرگی از آنان را که پس از اضمحـالل حـكومت 

موسوم به “یهودا” و مستقر در اورشلیم و نابودی قبـله گاه دینی آنان 

در آن شهر به دست بابلیان به اسارت گرفته شده بودند، آزاد ساخت.

این جمعیت آزاد شـده که عمدتاً وابسـته بـه قبــیله ی “یهودا” و از 

بازماندگان سلطنت یهودا بـودند در تاریخ بـه نام “یهودی” شـناخته 

شده اند.

     بخشی از یهودیان آزاد شده، بـا اجازه و رهنمود هخامنشـیان در 

زمان داریوش، به زادگاه خود بازگشتند و با احیای حكومت یهودیه و 

بـنای قبـله ی دینی خود، قـرنها بـه مثابــه ی هم پیمانان جنگی و 

مرزداران امپراطوری هخامنشـی و اشـكانی، در اتحـاد بــا ایرانیان 

50باستان بر جای ماندند. بخش دیگری از آنان تا همین  سال پیش 

در بابل باقی ماندند و بخش بزرگی، در قـلب سـرزمینهای ایرانی در 

مناطقـی مانند شـوش، هگمتانه (همدان)، کرمانشــاه ،کردســتان 

،فارس، شیراز و اسپهان (اصفهان) سكنی گزیدند و به مثابه ی یكی 

از قدیمی ترین اقوام ایرانی شناخته شدند.

     یهودیان ایرانی در طول هزاره ی بعدی به عنوان قـومی متمدن 

و صاحب فرهنگ و همچنین برخورداری از جنگ آورانی دلیر، چه در 

مقام ساتراپ های مقـتدر چه در حـالت مدافعان مرزهای ایران و چه 

در صورت کاتبــــــان و 

دولتمردان، جزو الینفكی 

از ملت ایران بـوده اند؛ در 

حــــــالیكه دین مداران 

یهودی در ســــــایه ی 

حكومت های تحمل پذیر 

ایرانی، بــــزرگترین آثار 

دینی و شــــــرعی خود 

مرســـوم بـــه مجموعه 

“تلمود بابــــــلی” را در 

دانشــــگاههای خود در 

تیســــفون تهیه نمودند، 

خدمات متقابــلی نیز بــه 

حـــــكومت های ایرانی 

نمودند، به طوری که یكی 

از خطوط رایج حكومتی در ایران اشـكانی، شـاخه ای از خط عبـری 

بوده است. اشكانیان، فرماندهان یهودی مستقر در بابـل اشـكانی و 

استقالل طلبان یهودیه در مبارزه بـا یونانیان و رومیان، دارای منافع 

مشـترك بـوده و گهگاه در اتحـاد نظامی بـر علیه آنان مبــارزه می 

کردند.

     به طور کلی گورسـتان های معظم و هزاران سـاله ی یهودی در 

سرتاسر سرزمین های ایرانی که غالبـاً در اثر تعدی و غصب، جایگاه 

ساختمانها، خیابانها، پارکها و پارکینگها شده است، نشـان دهنده ی 

حــضور و فعالیتهای اقـــتصادی و فرهنگی این گروه از ایرانیان در 

مراکز اصلی تمدن ایرانی بوده است. تعدادی از پادشاه های ساسانی 

از مادران یهودی متولد شــده اند و تعدادی از ملكه های ساســانی 

یهودی بوده اند.

     در مجموع به جز دوران هایی که مذهب با حكومت ساسـانی در 

آمیخته می گردید، یهودیان مورد آزار و تعدی نبــودند و دوش بــه 

دوش هم میهنانشـان از اقـتدار ایران دفاع فعال نموده اند. حـتی در 

میان قیام کنندگان بر علیه تهاجم و اشغال اعراب مهاجم، سـرداری 

یهودی نیز وجود داشـته اسـت که بـه دالیل روشـن، نام او از تاریخ 

ایرانیان مقاوم و مبارز حذف گردیده است. 

     همین طور نخستین ساکنان و سازندگان شهر باستانی اصفهان، 

یهودیان بودند و اکثریت ساکنان آن منطقه شامل دهات و شهرهای 

عكس از سون دوریم
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اطراف را تا زمان برآمدن صفویان که بیشتر مردمان ایران را در مدت 

کوتاه به آیین خود درآوردند، یهودیان تشكیل می دادند.

     پس از تثبیت دوران اسالمی تاریخ ایران، یهودیان بـه مثابـه ی 

یك گروه قـومی- دینی مطرح و فعال، در سراسـر منطقـه ی ایران 

بـزرگ سـكنی گزیدند و از بـغداد تا بـلخ و هرات و کابـل تا بـخارا و 

نیشابور تا بوشهر و شیراز و ری و رشـت و تبـریز و ارومیه و همدان و 

کردستان و کرمانشاه تا بادکوبه و قفقازیه و گرجستان، حضور خود را 

نشان دادند؛ هرچند که به دلیل وضع قـوانین شـرعی خاصی که بـه 

منظور جلوگیری از پیشرفت و برتری غیرمسـلمانان وضع گردیده و 

بـه قـوانین “اهل ذمه” مشـهور گردید و در تالش مســتمر بــرای 

اضمحـالل تدریجی غیر مسـلمانان، یهودیان نیز همانند بســیاری 

دیگر از ایرانیان مقاوم از متن جامعه کنار زده شدند. 

     زبان یهودیان ایران بعد از اسالم، غالبـاً زبـان یا زبـانهای ایرانی 

دوران پیش از حـمله ی اعراب “زبـان پهلوی”، آمیخته بـا کلمات و 

اسـتعارات عبـری، بــود که تا چند دهه ی پیش زبــان مادری اکثر 

یهودیان ایران بوده است. یهودیان ضمن تكلم بـه زبـانهای محـلی 

خود، مانند فارسی و ترکی و کردی، غالباً از خط شكسـته ی عبـری 

استفاده می نمودند که برای نوشتن متون فارسـی و غیره نیز بـه کار 

می برند و برخی از قدیمی ترین نوشته های فارسی کشف شـده، بـه 

همین خط عبـری اسـت. یكی از خصوصیات دیگر یهودیان ایرانی، 

حفظ و پاسداشت موسیقی این سرزمین بوده که بـه دلیل ممنوعیت 

موسیقی در اسـالم، بـه صورت هنری نیمه پنهان در میان یهودیان 

رواج داشت که در سـاخت و تولید ابـزار و آالت موسیقـی نیز مهارت 

داشتند.

      یكی دیگر از خدمات یهودیان در هزاره ی اخیر، که شــــــاید 

بزرگترین خدمت آنان در طول تاریخ ایران به حساب بـیاید، احـیای 

تمدن و اقـتصاد سـرزمین های ایرانی پس از تهاجم انســان کُش و 

تمدن برانداز مغوالن بوده است که توسط وزیران شـناخته شـده ای 

مانند سعدالدوله و رشیدالدین فضل ا... صورت پذیرفت و نسل سـوم 

پادشاهان مغول را از قتل عام و تخریب پیشینیانشان، به سازماندهی 

کشوری و تجدید حیات اقتصادی و تولیدی کشانید.

     تعداد یهودیان ایرانِ قدیم، تا قبـل از ظهور صفویه را، در حـدود 

400 هزار تن بـرآورد کرده اند که از ســوی دیگر نشــان دهنده ی 

شدت سرکوب دینی و عقیدتی در پانصد سـال اخیر نیز هسـت؛ زیرا 

20که تعداد فعلی یهودیان در این سرزمین به زحمت به  هزار نفر می 

رسد.

     در پایان دوره ی قاجاریه، یهودیان ایران یك جماعت عمدتاً فقر 

زده و در شرف اضمحاللی بودند که به دلیل ممانعت از شـرکت آنان 

در فعالیت های اصلی اقتصادی، مانند زمینداری و تولید کشاورزی و 

فعالیتهای کشوری و اداری حكومتی، لشـكری، کتابـت و قـضاوت، 

عموماً به فعالیت هایی مانند تجارت کوچك، طبابت سـنتی، تهیه ی 

مشروبات الكلی، جواهر فروشی و موسیقی اشتغال داشتند.

     انقالب مشروطه و به دنبال آن رشد سریع اندیشه ی شهروندی 

در ایران، نقــطه ی عطف تجدید حـــیات جامعه ی ایران منجمله، 

احیای جوامع غیر مسلمان ایرانی بود. سـلطنت پهلوی که همراه بـا 

نوگرایی و غربگرایی خود، حـدی از سكوالریسـم را در ایران برقـرار 

نمود عمالً با نادیده گرفتن قوانین تبعیض گرای “اهل ذمه”، تساوی 

حقوق ایرانیان را صرف نظر از اعتقـادات دینی مورد توجه قـرار داد و 

بر همین اساس استعدادهای سرکوب شـده ی اقـلیت ها را شـكوفا 

نمود. ایرانیان جوان، در بستر مدرنیزاسیون و سازندگی بـی وقـفه ی 

این دوران، با هم میهنان دیگر بـاور خود در محـیط کار و زندگی، در 

هم آمیخته و با تقلیل چشمگیر قوانین تبعیض گرای گذشته، اقـلیت 

ها و از جمله یهودیان نیز توانستند عمدتاً در قالب طبقـه ی متوسـط 

نوین، به میزان سواد، فرهنگ و رفاه قابل توجهی دست یابـند و پس 

از قرنها در خود احساس مفید بـودن، ایرانی بـودن، انسـان بـودن و 

شایسته ی احترام بودن را بازیابند و با اعتماد به نفسـی بـی نظیر بـه 

فعالیت اجتماعی بپردازند.

     در طول قرن بیسـتم میالدی، پس از ایجاد مدارس فرانسـوی و 

یهودی “آلیانس” که در واقع نسلی از یهودیان را تبدیل به جوانانی با 

سواد و کارآمد نمود، مدارس ایرانی یهودیان نیز یكی پس از دیگری 

اجازه ی تاسـیس یافتند و یهودیان نیز در مدارس دولتی و خصوصی 

غیر یهودی مورد پذیرش قرار گرفتند. تا دوران انقالب اسالمی، اکثر 

یهودیان ایران که تعدادشان به یكصد هزار تن رسیده بـود، در زبـان 

فارسی باسواد و نیمی از آنان به رفاه نسبی دست یافته بودند. جوانان 

یهودی دوران آخر پهلوی، اکثراً مشغول به تحـصیالت دانشـگاهی 

داخل و خارج کشور بودند و میزان وطن دوسـتی و احسـاس ایرانیت 

در آنان احتماالً بیشتر از سایرین پدیدار گردیده بود. هزاران پزشك و 

مهندس یهودی در ایران مشغول به کار و بسـیاری در ادارات دولتی 

به خدمت اشـتغال داشـتند. دهها نفر از یهودیان بـا تاسـیس صنایع 

مدرن و بزرگ به درون طبقه ی ممتاز جامعه راه یافته بـودند. صنایع 
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پالستیك، آلومینیوم، کشاورزی و مرغداری مدرن را عمدتاً یهودیان 

پیشـرو بـنیاد گذاشــتند و بســیاری دیگر از آنان در صنایع تولیدی 

کوچكتر نیز پیشقدم بـودند. تعدادی از یهودیان در تجارت بـزرگ، از 

جمله در زمینه ی دارو، که تخصصی ســنتی در میان یهودیان بــه 

حساب می آمد، به موفقیتهای چشمگیری دست یافتند.

     جوانان یهودی به تدریج در رشته های علمی و هنری، ورزشی و 

سینمایی شـرکت نمودند و تعدادی از آنان حـتی در امور سیاسـی، از 

جمله در میان روشنفكران و چپگرایان و آزادیخواهان، حضور بارزی 

داشتند. چندین نفر از یهودیان فرهیخته در سمت اساتید دانشگاهی، 

دانشمندان برجسـته ی ایران مدرن و روزنامه نگاران برجسـته قـرار 

گرفتند و پزشكان یهودی از ارائه ی خدمات بهداشتی در روسـتاها تا 

برجسته ترین مقامات بیمارستانی ایران و خارج از کشور دیده شدند. 

تعدادی از یهودیان در امور راه سازی، سدسازی و شهرك سـازی نیز 

شرکت کرده و موفق بوده اند.

     یهودیان ایران در کارهای خیریه نیز فعالیت چشمگیر داشـتند و 

عالوه بر شرکت با دیگران در حمایت از زلزله زدگان و ستمدیدگان، 

نمونه هایی مانند بیمارستان خیریه ی “دکتر سـپیر”، که کماکان نیز 

فعال و عمدتاً در خدمت جامعه ی مســلمان جنوب تهران اســت و 

هنرســـتان صنعتی “اُرت” که هزاران فن آور ایرانی را بـــه جامعه 

تحویل داده است، از آن جمله اند. شكی نیسـت که حـضور ادامه دار 

فعالِ جامعه ی یهودی، در صحـنه ی جامعه ی ایران، می توانسـت 

سودی هزاران برابر از غارت اموال و تاسیسات آنان در بر داشته باشد 

و در عین حال حق مسلم شهروندی آنان نیز منقطع و زیر پا گذاشـته 

نشود.

     انقــالب اســـالمی ایران، نقـــطه ی عطف دیگری در تاریخ 

یهودیان، این قوم کهنسال ایرانی به حساب می آمد. به دنبال اعالم 

اینكه ایران، خود را در حال جنگ با اسرائیل می داند، توسـط آیت ا... 

26خمینی در پاریس که در صفحـه ی اول روزنامه ی کیهان، مورخ  

1357دی ماه سال  در تهران انعكاس یافت و با روشن شدن چرخش 

بزرگ اجتماعی و دینی در ایران بعد از انقـالب، بسـیاری از یهودیان 

تصمیم به ترك میهن گرفتند. 

     مدت کوتاهی پس از انقالب و تاسـیس نظام اسـالمی تبـعیض 

گرا، اعدام رهبـــــــران و نام آوران جامعه ی یهودی آغاز گردید و 

مصادره ی اموال و تهدیدهای آشـكار و پنهان آنها بــه روای عادی 

تبـدیل شـد. یهودیان در واقـع آن مسـائلی را تجربـه می کردند که 

پیشینیانشان با وحشـت و ترس از آن یاد می کردند. احـیای قـوانین 

تبعیضگرای “اهل ذمه” که به منظور تحقـیر و فشـار و نفی هرگونه 

برتری غیرمسلمانان وضع شده بود و اضمحـالل تدریجی آنان را در 

برنامه داشت، همراه با برقراری محیط وحشت دائمی و خطر مرگ بر 

اثر تهمت “صهیونیست” بـودن، موجب شـد که در سـالهای پس از 

انقالب، اکثر یهودیان، همانند سایر غیر مسـلمانان، آزادی خواهان و 

دگراندیشـان خاك وطن را ترك نمایند. در حــال حــاضر جمعیت 

20یهودیان سـاکن ایران در حــدود  هزار نفر بــرآورد می شــود و 

مهاجرت هنوز هم ادامه دارد. یهودیان مقـیم ایران تا زمانی که بــه 

صورت عوامل تبلیغات خارجی رژیم ایران انجام وظیفه می کنند، به 

امنیت خود امیدوارند و در حـالتی مابـین امید و وحشــت، در آرزوی 

روزگاری بهتر و در موقعیتی مابین گروگان و شهروند، در کشور خود 

باقی مانده اند.

     در میان هزاران ایرانی یهودی که در اواسـط قـرن گذشـته بــه 

اســرائیل مهاجرت نمودند یا دهها هزاری که بـــه اجبـــار پس از 

محدودیت های پس از انقالب اسالمی به اسـرائیل و امریكا و سـایر 

کشورها کوچ نمودند و حتی در بین دهها هزار یهودی اخراج شـده از 

عراق که دهها سـال ایران را وطن خود دانسـتند، بــه هزاران تن از 

موفقـترین متخصصین، پزشـكان، دانشـمندان، صاحبــان صنایع، 

سیاست ورزان و اندیشمندانی بـرمی خوریم که هنوز عشـق ایران و 

خاطرات و فرهنگ این سرزمین را در سراسـر گیتی ارج می نهند و از 

دوری وطن افسرده اند. بدون شك، حذف این مردمان از صحـنه ی 

جامعه ی ایران، به همراه حذف بسـیاری دیگر از اجزای ملت ایران، 

لطمات شدیدی به کشور زده که جبـران آن از منظر تاریخی بسـیار 

مشكل و شاید ناممكن باشد.

     تجربــــــه ی تاریخی جامعه ی کوچك یهودیان ایران، درس 

بزرگتری برای جامعه ی بزرگتر ایرانی است. این تجربـه نشـان می 

 دهد که رفع تبعیض، گزینش تحمل پذیری و قبول شرکت جزء جزء

یك جامعه ی بــزرگ در صحــنه ی اجتماعی، اقــتصادی، علمی، 

هنری، انسـانی و غیره، قــادر اســت در مدتی کمتر از یك قــرن، 

کشوری در حال توسعه و پیشرو را به سطح و میزان اقـتدار و احـترام 

آنچنان باالیی برساند که آرزوی هر ایرانی و در شـان ملت تاریخی و 

کهنسال ماست.

*موسس و گرداننده ی کمیته ی دفاع از حقوق اقلیت های دینی در 

ایران

خ
ری
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1323     مهندس موریس معتمد، متولد سال  در شـهر همدان اسـت. وی که در یك خانواده 

1379ی یهودی به دنیا آمده است، در سال  بـه عنوان نماینده ی جامعه ی کلیمیان ایران، در 

ششمین دوره ی مجلس شورای اسالمی، به ریاست مهدی کروبـی، بـرگزیده شـد و در این 

1383مجلس به عنوان عضو انرژی مجلس نیز انتخاب شـد. آقـای معتمد در سـال  مجدداً و 

برای دومین بار به عنوان نماینده ی جامعه ی کلیمیان در مجلس هفتم انتخاب شد. 

     بـه گواه آمار، موریس معتمد بـه اتفاق سـایر نمایندگان اقـلیت های دینی کشـور در مجلس، توانسـتند 

بیشترین دستاوردهای پارلمانی ایران را در ارتباط با اقلیتهای دینی در طی دوران نمایندگی شان، به ویژه در دوره ی ششم مجلس شورای اسالمی 

کسب نمایند و با تصویب قانون برابری دیه ی اقلیت های دینی با بدنه ی اصلی، گامی مهم در حفظ و احیاء حقوق اقلیت ها بردارند.

   در سی ویكمین شماره از ماهنامه ی خط صلح و با توجه به موضوع پرونده ی ویژه مان، مصاحبه ای با این نماینده ی سابق مجلس انجام داده ایم.
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مصاحبه با نماینده ی سابق کلیمیان در مجلس

موریس معتمد : نفی تراژدی هولوکاست، جامعه ی کلیمیان را دل چرکین کرد

            آقای معتمد؛ به عنوان سوال اول بفرمایید که جامعه 

ی ایرانیان یهودی چه جمعیتی از شهروندان کشور را در بـر 

می گیرند؟

           آیا این جامعه از آزادیهای بــنیادین همچون آزادی 

آموزش و پرورش و یا به جا آوردن مناسك مذهبی، به شكلی 

برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردار است؟ 

    جامعه ی یهودیان در قبل از انقالب جمعیت شـان چیزی حـدود 

80بین  تا  هزار نفر بوده که بعد از انقالب، به تدریج حـدود   110 100

درصد از این جمعیت بـه خارج از کشـور مهاجرت کردند و در حــال 

حاضر، تخمین زده می شود که جمعیت یهودیان باقی مانده در داخل 

20کشور بین  تا  هزار نفر باشد. 18

     خب، همان طور که می دانید دین یهود شـاید بــتوان گفت تنها 

دینی ست که تبلیغات ندارد و شاهد پذیرش افراد دیگر بـه جامعه ی 

خودش، به صورتی که سایر ادیان دارند، نیستیم. در ارتباط بـا اجرای 

مناسك دینی و شرعی هم خوشبختانه نه تنها در ارتباط بـا جامعه ی 

کلیمیان، بلكه در ارتباط بـا سـایر 

اقـلیتهای دینی مانند مسیحــیان 

زرتشــیان و آشــوریها، که ادیان 

ابـراهیمی شـناخته شــده اند، در 

ایران هیچگونه مشــكلی بــرای 

اجرای مناسك شرعی شان از اول 

انقالب وجود نداشـته و آزادانه بـه 

محافل خودشان که حـاال کلیسـا 

بـوده یا معبـد، رفته اند و آیین خودشــان را بــه عمل آوردند. ما هم 

خوشبختانه مشكلی در این زمینه نداشتیم و مراسـم شـرعی و دینی 

خودمان را با آزادی کامل برقـرار کردیم و اعیاد خودمان را بـه نحـو 

احسن به جا آوردیم.

     در ارتباط با آموزش و پرورش هم به همین ترتیب. مدارسـی که 

قبـل از انقـالب در اختیارمان بـوده و مال خودمان بـوده، در بـعد از 

انقالب هم در ید خودمان باقـی مانده و اداره اش بـه دسـت انجمن 

کلیمیان تهران یا انجمن شهرستانها است. البته در بـعضی موارد هم 

مسائل و مشكالتی در ابتدای انقـالب پیش آمد که خوشبـختانه بـا 

توافقاتی که با آموزش و پرورش و سایر نهادها به عمل آمده، بـخش 

عمده ی مشكالت رفع شد. یعنی از نظر آموزش و پرورش و اداره ی 

مدارس خودمان، ما مشكلی نداریم.

 

     بله، البـته در مورد تحـصیل در دانشـگاهها نمی توانیم این طور 

بگوییم؛ بـرای اینكه االن نه تنها یهودیان بـلكه سـایر اقـلیت های 

دینی هم بـه طور آزادانه در کنكور 

شرکت می کنند و هر سال شـاهد 

این هم هسـتیم که تعداد زیادی از 

اقـــــــــــلیت های دینی وارد 

دانشـگاههای سراسـر کشـور می 

شـــوند؛ منتها در ارتبـــاط بـــا 

تحصیالت در بـعضی رشـته های 

فوق تخصصی، بـرای گرفتن فوق 

تخصص مشكالتی وجود داشته که مانع از شرکت اقلیت های دینی 

در این رشـته ها می شـود. من خودم خاطرم هســت که در مجلس 

          آیا شــــما تایید می کنید که منع تحـــــصیل در 

دانشگاههای دولتی و منع اشتغال در پسـتهای دولتی بـرای 

ایرانیان یهودی وجود دارد؟

بعد از انقالب به دلیل بعضی قوانینی که وضع شـد اسـتخدام 

اقلیت های دینی در آموزش و پرورش بسـیار محـدود شـد و 

حتی به حد صفر رسید و تنها در مقطع مجلس ششم بود که ما 

توانسـتیم یك مجوزی از آموزش و پرورش بـگیریم بــرای 

200استخدام  نفر از داوطلبان اقلیت های دینی برای مشاغل 

دبیری و آموزگاری در سطح دبستانها و دبیرستانها

هستی پارسی گهر

پرونده ی ویژه
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ششم و هفتم، خیلی پیگیر این مسئله بودیم و نامه های متعددی بـه 

خدمت ریاسـت جمهور، وزیر علوم و اینها نوشـتیم که مشــكل رفع 

شود.

     در ارتبـاط بـا منع اشـتغال در پســتهای دولتی، متاســفانه این 

محدودیت وجود داشـته. مثالً در 

آموزش و پرورش این مشـــكل 

وجود دارد؛ بعد از انقالب به دلیل 

بـعضی قـوانینی که وضع شــد 

اسـتخدام اقــلیت های دینی در 

آموزش و پرورش بسیار محـدود 

شد و حتی بـه حـد صفر رسـید و 

تنها در مقطع مجلس ششم بـود 

که ما توانسـتیم یك مجوزی از آموزش و پرورش بــگیریم بــرای 

200استخدام  نفر از داوطلبان اقلیت های دینی برای مشاغل دبیری 

و آموزگاری در سـطح دبسـتانها و دبیرسـتانها و خب شــاید یكی از 

مشـاغلی که همیشـه در مملكت ما مورد توجه و پسـند اقـلیت های 

دینی بوده اشتغال به شغل آموزگاری و دبیری ست...

           جامعه ی ایرانیان یهودی چه تعدادی مدرسـه و چه 

تعدادی کنیسا در اختیار دارد؟ 

            تعداد مدارس یهودیان در حال حاضر چند مورد است؟

          آیا شـــما تایید می کنید 

موج مهاجرت ایرانیـان یهـودی 

که پس از انقـالب آغاز شــده، 

همچنان پابرجاست؟ 

     ببینید تعداد کنیسا هایی که ما االن در سـطح تهران داریم، فكر 

می کنم چیزی حدود هجده کنیسا باشد(حاال ممكن است یكی- دو 

مورد باال و پایین گفته باشم). در سطح شهرستانها هم خب در شیراز 

تعداد زیادی کنیسا داریم در اصفهان هم همینطور؛ ولی خب به دلیل 

کم شدن جمعیت کلیمیان، بـه ویژه در شهرسـتانهایی مثل همدان، 

کرمانشاه، سنندج، ارومیه، کرمان، یزد یا کامیاران برخی از کنیسا ها 

تعطیل شـدند. مثالً فرض کنید اگر قبـالً هر کدام بـین پنج تا هفت 

کنیسا ی فعال داشتند اما در حال حاضر محدود به یك کنیسا شدند، 

برای اینكه دیگر تعداد جمعیت به صورتی نیست که بـتوانند همه ی 

کنیسا ها را در مراسم مذهبی خودشان پر کنند؛ بنابراین خود انجمن 

های شهرستانها مجبور شدند تعدادی از این کنیسا ها و یا مدارسی را 

که قبال فعال بودند؛ تعطیل کنند.

     همان طور که گفتم مدارسی که بوده در ید انجمن کلیمیان باقی 

مانده. فكر می کنم االن در تهران چیزی حــدود پنج مدرســه مثل 

اتفاق و ابریشـمی فعال هسـتند و عرض کردم که بـه دلیل کمبــود 

دانش آموز و اینكه طیف وســـــیعی از جامعه ی کلیمیان مهاجرت 

کردند، انجمن کلیمیان مجبـور شـده که چند تا از این مدارس را بـه 

دلیل نبود دانش آموز، تعطیل کند.

     ببینید این موج مهاجرت تا حدود 

13- 14 سال قبـل، یك روند دائمی 

را طی می کرد، ولی از آن زمان بـــه 

این طرف، این موج خیلی کم شده و االن به جرات می توانم بگویم، 

جمعیت یهودیان در ایران مدتی سـت که ثابــت مانده چرا که زاد و 

ولدهایی که صورت می گیرد، جایگزین آن تعداد افرادی که از کشور 

به خارج مهاجرت می کنند، می شود؛ یعنی در سالهای اخیر بـا توجه 

100به آماری که وجود داشته، شاید سالیانه چیزی حـدود نهایتاً  نفر 

در زمینه ی قانون قصاص هنوز آن نتیجه ای که جوامع اقـلیت 

های دینی، دنبـالش بـودند و درخواسـت داشــتند که مورد 

قصاص هم مانند مسئله ی دیه به صورت مساوی باشد، یعنی 

همان حقوقـی که بـرای بــدنه ی اصلی جامعه در نظر گرفته 

شـده، بـرای اقـلیت های دینی هم در نظر گرفته شـود؛ هنوز 

پیشرفتی به عمل نیامده

پرونده ی ویژه

1392شمارهی  آذر 31



421

به
ح

صا
م

اقـدام بـه مهاجرت می کردند، که بـا زاد و ولد جای این مهاجرین پر 

می شده، (شاید میزان زاد و ولد بیشـتر هم باشـد). در واقـع جمعیت 

-  سـال قبـل تا االن، بــا وجود مهاجرت  15جامعه ی کلیمی از  10

هایی که صورت گرفته، حالت استیبل و ثابتی داشته و موج مهاجرت 

با آن اشتیاق و عالقـه ای که قبـالً وجود داشـت، وجود ندارد و یك 

حالت سكون پیدا کرده.

    افرادی هستند که شاید امكان زندگی در خارج را نداشـته باشـند؛ 

البته عالقه مندی بـه آب و خاك هم 

یكی از زمینه های بسیار مهم هست 

و بـــــــعد اینكه اکثریت جامعه ی 

یهودیانی که در ایران ساکن هستند، 

شــــاید از وضعیتی که دارند راضی 

هستند و کسب و کارشان دچار مشكل خاصی نبـوده و آن تبـلیغاتی 

هم که در سالهای اولیه ی انقالب شاید وجود داشـته، طبـیعتاً کمتر 

شده و االن به یك حداقلی رسیده. به هر حال هرچه به سن حكومت 

جمهوری اسالمی افزوده شده، از بـار آن فشـارها یا شـاید تعصبـات 

اولیه که در ابتدای انقالب وجود داشت، کاسته شده...

    واال بـه دلیل اقـامتم در خارج از کشـور و مشـغله هایی که بـا آن  

روبـه رو بـودم، اطالع خاصی در این زمینه ها ندارم. ولی تا جایی که 

اطالع دارم و بـا توجه بـه مالقـاتی که ماه قبـل بــا نماینده مان در 

نیویورك داشتم، که همراه بـا مقـام محـترم ریاسـت جمهوری بـه 

امریكا سفر کرده بودند، خوشبـختانه موردی بـه نظر نمی آمد؛ چون 

همانطور که خدمتتان عرض کردم جامعه ی یهودیان تبلیغات دینی 

ندارند و به طور کلی پذیرشـی در این دین اتفاق نمی افتد و یا بسـیار 

شرایط مشكلی دارد، این است که از نظر عقیدتی نمی توانیم بگوییم 

که االن زندانی خاصی در زندان ها داریم. 

            شما دالیل این کاهش مهاجرت را چه می دانید؟

           آیا ما در حـال حــاضر، هیچ ایرانی یهودی که بــه 

اتهامات عقیدتی، مذهبی و یا سیاسی در ایران زندانی باشد، 

داریم؟

           آیا تهدیداتی که از سـوی بـرخی نیروهای تندرو در 

چند سـال گذشـته بـرای تخریب اماکن مقـدس مذهبــی 

یهودیان، به خصوص”مقبـره ی اسـتر” صورت گرفته بـود، 

عملی شد؟

           شما در بین صحبت هایتان به صورت کلی بـه یكی- 

دو نمونه از اقداماتی که مجلس شورای اسالمی، بـرای رفع 

تبعیض و اقسام نابرابریها برای اقلیت های مذهبی داشتند، 

اشـاره کردید. اگر موارد دیگری هم، خصوصاً در رابـطه بــا 

قـوانین کیفری، بـوده لطفاً توضیح مختصری در موردشـان 

بدهید.

     در ارتباط با مقبره ی استر و مردخای، متاسـفانه طی 5-6 سـال 

اخیر، مقداری تبلیغات سوء و تهدیدات که شاید ناشـی از عدم آگاهی 

به تاریخ و مسئله ی اسـتر و مردخای در همدان بـود، صورت گرفت. 

من خودم آن موقع در تهران بودم اما شاهد این بودم که استانداری و 

وزارت اطالعات بسیار سریع دست بـه کار شـدند و توانسـتند جلوی 

این تخریب و هر نوع ایجاد مشـكل بـرای اماکن مقـدس جامعه ی 

یهودیان را به عمل بیاورند و خوشبختانه ما از بعد از انقالب بـه هیچ 

وجه شــاهد نبــودیم که اماکن 

مقدس، مورد تخریب قرار بگیرد؛ 

البـته در بـعضی شهرســتان ها 

شاهد بودیم که گورسـتان هایی 

که مربـوط بـه جامعه ی یهودی 

بود، بـه دلیل قـرار گرفتن در داخل محـدوده ی شـهری، بـه پارك 

تبدیل شدند و خب تا حد امكان هم، مقـامات و دولت همكاری الزم 

را با جامعه ی کلیمیان داشت و اسم، حرمت و احترام به آن محـوطه 

ها رعایت شد.

     ببینید بعد از انقالب بـه دلیل اینكه بسـیاری از قـوانین شـرعی، 

جانشین قوانین روزمره شده بودند و در مورد بعضی مسـائل مثل دیه 

یا قصاص، از دیدگاه شرعی برخورد می شـد و این تبـعیضی بـود که 

نسبت به اقلیتهای دینی به عمل می آمد؛ مخصوصاً در مورد مسـئله 

ی دیه که واقـعاً بـاعث نگرانی تمامی اقـلیتهای دینی بـود. یكی از 

مواردی که در مجلس ششم خود من هم در زمینه ی رفع آن مشكل 

فعال بودم، مربـوط بـه دیه بـود که خوشبـختانه در این مورد پس از 

تالش های بسـیار در مجلس، دیه ی اقـلیت های دینی بـا بـدنه ی 

اصلی، مساوی شـد و تمام نگرانی هایی که اقـلیت های دینی تا آن 

موقع داشتند، از این بابت رفع و رجوع شد. 

جامعه ی یهودیان تبـــلیغات دینی ندارند و بــــه طور کلی 

پذیرشـی در این دین اتفاق نمی افتد و یا بســیار شــرایط 

مشكلی دارد، این است که از نظر عقیدتی نمی توانیم بگوییم 

که االن زندانی خاصی در زندان ها داریم. 
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     در زمینه ی قانون قـصاص هنوز آن نتیجه ای که جوامع اقـلیت 

های دینی، دنبالش بودند و درخواست داشتند که مورد قـصاص هم 

مانند مسئله ی دیه به صورت مساوی باشد، یعنی همان حقوقـی که 

برای بدنه ی اصلی جامعه در نظر گرفته شده، برای اقلیت های دینی 

هم در نظر گرفته شود؛ هنوز پیشرفتی به عمل نیامده که خب انشـاء 

ا...  اگر این هم به نتیجه برسد، بخش مهمی از نگرانی اقـلیت ها در 

ارتباط با قانون قصاص هم رفع خواهد شد. 

     از طرفی غیر از مسئله ی دیه، به ویژه در مجلس ششم ما شـاهد 

این بودیم که قوانین دیگری هم برای اقلیت های دینی بـه تصویب 

رسید؛ برای اولین بـار در تاریخ پارلمانی ایران، در این مجلس شـاهد 

بـودید که در بـودجه ی سـالیانه ی کشـوری، یك ردیف بـودجه ی 

خاص بــرای اقـــلیت های دینی 

ترتیب داده شــــد که این خودش 

امتیاز بسـیار خوبـی بــود؛ چرا که 

الیحه ی معمول بودجه ی سالیانه، 

جواب گوی تمام نیازها و خواســته 

های اقـلیت های دینی نبــود ولی 

همین قـدر بـودجه - هر چند ناچیز- ، بـه نام اقــلیت های دینی در 

زمینه های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و همین طور مسائل هنری، 

بـه عالوه ی اینكه از طرُق دیگری هم شـاهد کمك های دسـتگاه 

های دولت بودیم، مشكالت بسیاری حل شد و خوشبختانه هر چقدر 

که ایام روبه جلو رفته، شاهد حـل بسـیاری از مسـائل جوامع اقـلیت 

های دینی بودیم.

     در ارتباط با جامعه ی یهودی، 

مسئله ی هولوکاست یك خط قرمز محسـوب می شـود و طرح این 

مسئله از زبان آقای احمدی نژاد و نفی این تراژدی که می شود گفت 

بـزرگترین تراژدی تاریخ بشـریت بـوده، خب مقـدار زیادی بــاعث 

ناخوشنودی و نارضایتی جامعه ی یهودیان ایران شـد و دل چرکینی 

در میان این جامعه ایجاد کرد. خب انتظار نداشـتند همچین مســئله 

ای از زبان ریاست جمهوری ایران مطرح بشود و خود من هم بـارها 

           آیا جامعه ی یهودیان 

ایران در دوره ی آقای احمدی 

نژاد فشار بیشـتری را تحـمل 

کرد؟ 

شاید در مصاحبـه هایی که در داخل یا خارج کشـور داشـتم از بابـت 

مسـئله ی نگرانی جامعه ی یهودیان در این خصوص، ابـراز نگرانی 

کردم.

 

     اصوالً من چون شناخت قبلی نسبت بـه جناب آقـای روحـانی و 

همینطور نسبت بـه کابـینه ای که 

ایشــــان انتخاب کرده، چه جناب 

آقــای ظریف وزیر امورخارجه، چه 

آقــای زنگنه وزیر نفت یا آقـــای 

نجفی معاونت ایشـان و بســیاری 

دیگر از افراد کابــینه که از نزدیك 

می شناسمشـان و رفتار و عملكردشـان را می دانم، داشــتم؛ خیلی 

امیدوارم هستم که در دورانی که این کابینه بر سر کار هست و آقـای 

روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده دارند، شاهد پیشرفت 

های بسیار بیشتری در حل مسـائل و مشـكالت جوامع اقـلیت های 

دینی باشیم و البته خب به همراه بردن نماینده ی جامعه ی کلیمیان 

توسط آقای روحانی به نیویورك که 

خود من هم با ایشان دیدار داشتم و 

در جلسـاتی همراه ایشـان بــودم، 

خودش نمونه ی گویایی بـود از دید 

روشـن ایشـان، نه تنها نسبـت بـه 

جامعه ی یهودیان، که نسبـت بــه 

تمام جوامع اقــلیت های دینی. من 

در سخنرانی ایشان هم حضور داشـتم و دیدم که واقـعاً دیدگاه های 

بسیار روشنی نسبت به تمامی اقـلیت های دینی- مذهبـی و جوامع 

داخل ایران ابراز و اعالم داشتند و امیدوار هستم که شاهد ایام بسیار 

بهتری برای جوامع اقلیت های دینی در ایران باشیم.

           با توجه به عملكرد و دیدگاه های آقای روحـانی، مثل 

تبریك سـال نوی عبـری، تایید هولوکاسـت و همدردی بـا 

بازماندگان آن و همچنین همراه بـردن آقـای سـیامك مره 

صدق، نماینده ی جامعه ی کلیمیان در سفر بـه نیویورك، آیا 

شما خوشبین هستید که سیاست بـهتری در مورد جامعه ی 

یهودیان ایران از سوی دولت پیش گرفته شده است؟

            تشـــكر می کنیم از فرصتی که در اختیار خط صلح 

قرار دادید...

مسئله ی هولوکاست یك خط قرمز محسوب می شود و طرح 

این مسئله از زبان آقای احمدی نژاد و نفی این تراژدی که می 

شود گفت بزرگترین تراژدی تاریخ بشریت بوده، خب مقـدار 

زیادی بــاعث ناخوشــنودی و نارضایتی جامعه ی یهودیان 

ایران شد و دل چرکینی در میان این جامعه ایجاد کرد.

در زمینه ی قانون قصاص هنوز آن نتیجه ای که جوامع اقـلیت 

های دینی، دنبـالش بـودند و درخواسـت داشــتند که مورد 

قصاص هم مانند مسئله ی دیه به صورت مساوی باشد، یعنی 

همان حقوقـی که بـرای بــدنه ی اصلی جامعه در نظر گرفته 

شـده، بـرای اقـلیت های دینی هم در نظر گرفته شـود؛ هنوز 

پیشرفتی به عمل نیامده
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* میثم اسعدی

مشكالت حقوقی جامعه ی یهودیان ایران

     با وقـوع انقـالب در ایران و روی کار آمدن حـكومتی مبـتنی بـر 

ایدئولوژی محض مذهبی و از نوع اسالمی و تاکید حاکمان جدید بـر 

مبتنی بودن قوانین بـا شـرع اسـالم و مذهب شـیعه، همواره یكی از 

چالش های موجود در رفتار حاکمان اسالمی با اقـلیت ها، در موضوع 

قانون گذاری نمایان می شود و حقـوق اقـلیت ها، یكی از موضوعات 

حساس در حوزه ی قانونگذاری در دوران بعد از انقالب بوده است.

     نحوه ی رفتار حاکمیت با اقـلیت های مذهبـی و دامنه ی حـق و 

حقوق آنها و برخورداریشان از حقوق اولیه-و بعضاً نه حـتی برابـر- و 

احترام و حفظ کرامت انسانیشـان، یكی از معضالت دهه های اخیر و 

از خواست های همیشگی اقلیت های ساکن در ایران بـوده و هسـت. 

در این میان پیروان آیین یهودیت در ایران، که قانون اساسـی آنان را 

کلیمیان می نامد، بـه واسـطه ی نوع نگاه ویژه 

ای که فقـه شــیعه، خصوصاً در گذشــته، بــه 

یهودیان داشـــته و همچنین سیاســـت های 

حكومت در قبال اسـرائیل بـه عنوان حـكومت 

یهودی، بـا حساسـیت و مشـكالت پیچیده ای 

روبه روست.

      اگرچه در اصل سـیزدهم قـانون اساســی 

ایران، حقوق بسیاری از اقلیت های مذهبـی بـه 

رسمیت شناخته شده و آنان را در اجرای مراسـم 

و فرائض خود آزاد دانسـته اسـت اما وقـتی پای 

انجام مراسم مذهبـی یهودیان بـه میان می آید 

موضوع کمی حساس می شود؛ ایشان گرچه به 

واسطه ی دستورات فقهی خود، بـه تبـلیغ دین و جلب پیروان از بـین 

سایر افراد مبادرت نمی ورزند، اما همواره این اقـلیت در مضان اتهام و 

همكاری با هم کیشان خود در اسرائیل و به تبع آن بـا دولت اسـرائیل 

هستند.

20     همچنین در اصل  قـانون اساسـی:”همه ی افراد ملت، اعم از 

زن و مرد، یكسان در حـمایت قـانون قـرار دارند و از همه ی حقـوق 

انسـانی، سیاسـی، اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی بـا رعایت موازین 

اسالم برخوردارند.”، علیرغم اینكه به تسـاوی حقوقـی تمام مردان و 

زنان در برابر قانون اشاره شده، اما نكته ی مهم و کامالً قابل توجه در 

این اصل بـخش پایانی آن اسـت و تاکید قـانون اساسـی بـر رعایت 

تساوی و حمایت حقوقی ایرانیان مطابق قوانین اسالم؛ بدون توجه به 

اقلیت هایی که در ایران ساکن بوده و زندگی می کنند که در نوع خود 

جالب و قابل تامل هست.

     از سـوی دیگر شـمول 

به  14اصل  قانون اساسی: 

حكم آیه ی شـریفه ی «ال 

ینهاکم هللا عـن الذیـن لـم 

یقــــاتلوکم فی الدین و لم 

یخرجوکم مـن دیارکـم ان 

تبروهم و تقسـطوا الیهم ان 

هللا یحب المقسـطینَ»، دولت جمهوری اسـالمی ایران و مسـلمانان 

موظف اند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل 

اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در 

حق کسانی اعتبار دارد که بـرضد اسـالم و جمهوری اسـالمی ایران 

توطئه و اقدام نكنند.” به قـدری زیاد اسـت که، 

تقریباً حاکمیت به هر نحوی می تواند اقـدامات 

کلیمیان و سایر اقلیت ها را، مشـمول اقـدام بـر 

ضد نظام و اســالم معرفی کند و انجام بــرخی 

اقـدامات در خصوص بازداشـت و محــاکمه ی 

ایشان، تحت حكومت این اصل قـانون اساسـی 

صورت می گیرد که مصداق بـارز نقـض امنیت 

شهروندی، مورد تاکید اعالمیه ی جهانی حقوق 

بشر است. 

     یهودیان ایران از نظر قــــانونی دارای یك 

نماینده در مجلس شورای اسالمی هستند، اما از 

آنجایی که از یك طرف تعداد نمایندگان اقـلیت 

بسیار کم است و آنان تقریباً هیچ نقشی در امر قـانون گذاری ندارند و 

از طرفی حكومت هم خود در خصوص اقلیت ها، سیاسـتی مشـخص 

دارد و آن کسـب وجهه ی بـین المللی بـه هر طریق ممكن از طریق 

اقلیت ها است؛ معموالً نمایندگانی از اقلیت ها به مجلس راه می یابند 

که منادی همین تفكر و سیاست باشند.

هرگاه زن مسـلمانی  382     طبق ماده ی  قانون مجازات اسالمی:

عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان 

باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه ی کامل را به او بپردازد 

و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قـصاص می 

شود. در قصاص مرد غیرمسـلمان بـه سبـب قـتل زن غیرمسـلمان، 

پرداخت مابه التفاوت دیه ی آنها الزم است.”هم، تفاوت فاحشی بـین 

حقـوق اقـلیت ها و مســلمانان وجود دارد و آن در این اســت که در 

صورت ارتكاب قتل زن مسلمان  توسـط یك کلیمی یا مسیحـی و یا 
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زرتشتی، حكم اعدام و قصاص اجرا می شود؛ در حالیكه اگر قـاتلِ زن 

مسلمان، مرد مسلمان باشد، باید ابتدا نصف دیه ی مرد را بـه خانواده 

ی مقتول بدهند. آخرین اتفاقی که در این رابـطه می توان بـه عنوان 

مثال ذکر کرد، موردی است که در آن پسـری که در خیابـان فرشـته 

دوست کلیمی خود را بـا شـلیك گلوله بـه قـتل رسـانده بـود، پس از 

162محاکمه در دادگاه کیفری، به پرداخت دیه و  ماه زندان و تحـمل 

شـالق محـكوم شـد؛(1) در حــالیكه در چنین مواردی اگر مقــتول 

مسلمان می بـود ،قـطعاً حـكم قـصاص در مورد وی اجرا می گردید. 

همین تفاوت آشـكار در عدم تسـاوی حقوقـی بـین غیر مسـلمانان و 

388مسلمانان، در ماده ی  و در بحث دیه ی عضو هم صادق است.  

177     همینطور مطابـق ماده ی  قـانون مجازات اســالمی جدید، 

یكی از شرایط شاهد”ایمان” می باشد و بـر اسـاس نصوص معتبـر و 

صریح فقه ی شیعه، منظور از ایمان،”مسلمان شیعه ی دوازده امامی” 

است و بنابراین کلیمیان، همانند سایر اقلیت های مذهبی در ایران، از 

حق شهادت دادن محروم اند و یا اینكه بر اسـاس آنچه که در بـند پ 

236ماده ی  و تبــصره ی 1 ماده ی  و تبــصره ی ماده ی   234 224

قانون مجازات اسالمی جدید آمده است، در مواردی که در زنا(رابـطه 

جنسـی نامشـروع بــین زن و مرد)، مرد زنا کننده و در لواط (رابــطه 

جنسی بـین مرد بـا مرد) مرد لواط کننده و در تفحـیذ هم مرد تفحـیذ 

کننده، غیر مســلمان باشــد، مجازات او اعدام اســت؛ پس اگر یك 

یهودی با یك مسـلمان اقـدام بـه رابـطه ی جنسـی نماید که بـرای 

مسلمان مجازات آن نهایتاً شالق باشد، او اعدام می شود. 

، موضوع دیگری را مورد اشـاره قــرار  310     از طرف دیگر ماده ی 

می دهد که بر اساس آن”هرگاه غیر مسلمان، مرتكب جنایت عمدی 

بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت اسـت. در 

این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فكری نیست. اگر 

مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و 

معاهد نیسـت جنایتی وارد کند، قـصاص نمی شــود. در این صورت 

مرتكب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محـكوم 

می شـود.”یعنی در صورتی که یك مسـلمان جنایتی بـر یك یهودی 

وارد کند، مطابـق نص این ماده ی قـانونی، او تعزیر می شـود اما اگر 

عكس این موضوع اتفاق بیافتد یهودی قصاص می شود. 

ذکر این نكته هم ضروریست که قانون مجازات جدید، دیه ی اقـلیت 

های مذهبی را، برابر با دیه ی مسلمانان دانسته است.

     از موارد دیگری که می توان در آن به نقض حقـوق اقـلیت ها در 

ایران و به تبع آن حقـوق کلیمیان اشـاره کرد، موضوع ازدواج اسـت، 

موضوعی که مطابق اعالمیه ی جهانی حقوق بشر از حقـوق و آزادی 

های بشری بوده و هر کسی می تواند مطابق این اعالمیه، آزادانه و با 

16هر کسی که دوسـت دارد، ازدواج کند. براسـاس بـند الف ماده ی  

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر،”زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسـند 

می توانند، بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده 

بنیاد گذارند. آنان بـه هنگام زناشـویی و در اثنا و هنگام انحـالل آن، 

1059دارای حقوق متساوی می باشـند.”؛ اما مطابـق ماده ی  قـانون 

مدنی”نكاح مسـلمه بـا غیرمسـلم جایز نیسـت.” یعنی اگر یك پسـر 

یهودی قلباً و احساسـاً خواهان ازدواج بـا یك دختر مسـلمان باشـد و 

دختر مسلمان هم متقابالً راضی باشد، ازدواج بین آنها ممنوع است. 

     موارد دیگری هم هستند که یهودیان  از آن محروم هستند: مثالً 

یك یهودی حق پرداختن به مشاغل مهمی مانند مقامات لشـكری و 

کشوری را ندارد و یا نمی تواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. البته 

این موارد هم بـا توجیهاتی همراه اسـت، مانند اینكه این شــرایط را 

قانون اساسی تعیین کرده و طبیعی اسـت که در کشـوری که مبـنای 

قانون اساسی آن شرع اسالم است، بر اساس “قاعده ی نفی سبـیل”، 

هرگز نمی توان یك غیر مسلمان بر مسلمانان بـرتری یابـد و حـاکم 

شود. 

     همچنین گزارش هایی غیر رسـمی وجود دارد مبــنی بــر اینكه 

آموزش زبان عبری، که زبان مذهبی و رسـمی کلیمیان اسـت نیز بـا 

ممنوعیت ها و مشـكالتی مواجه هسـت و افزون بـر آن در مدارس و 

مراکز آموزشـی کلیمیان، مدیران و مسـئولین مسـلمان منصوب می 

شوند.

     بـر اسـاس شـواهد واقــعی اجتماعی امروز ایران و آنچه که خود 

جامعه ی یهودی در مواردی در خفا و در نهایت محـافظه کاری بـیان 

می کند، کلیمیان ایران امروزه دارای وضعیتی مطلوب نیستند و تقریباً 

می توان گفت که سـخت ترین شـرایط را الاقـل در صد ســال اخیر 

تجربه می کنند؛ به گونه ای که بسیاری از آنان راه سفر پیش گرفته و 

به مهاجرت روی آورده اند و جمعیت کلیمیان ایران به حدی کم شده 

که بـه ندرت ازدواجی صورت می گیرد و یا اینكه کنیسـا های اندکی 

آن هم با همت تعدادی از مذهبیان یهودی، بـه عنوان یك وظیفه ی 

دینی، سرپا نگاه داشته شده است.

*کارشناس ارشد حقوق قراردادها و مدرس دانشگاه

منابع:

11392- روزنامه ی قانون، یكشنبه،  آبان ماه  26
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محمد نوری زاد: یك پوزش خواهی بزرگ به ایرانیان یهودی بدهكاریم

سیمین روزگرد

     محمد نوری زاد، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و کارگردانی سـت که تا پیش از انتخابـات جنجال بـرانگیز 

88ریاست جمهوری سال در ایران، در روزنامه ی کیهان قلم می زد اما پس از آن و به دلیل مواضع انتقادی که 

اتخاذ کرد، بازداشت و از سوی دادگاه انقالب تهران به حبس محكوم شد.

     وی عالوه بر این مواضع انتقادی، پس از آزادی از زندان نیز فعالیت های انسـان دوسـتانه و جسـورانه ی 

بسیاری انجام داده که از نمونه های اخیر آن و در دفاع از اقلیت های مذهبی، می توان به دیدار بـا یك خانواده 

ی بهایی و بوسه بر پاهای کودك این خانواده اشاره کرد.

     با آقای نوری زاد که در سفر به سر می برد، مصاحبه ی کوتاه تلفنی ای داشتیم و از وی پرسیدیم که آیا از ایرانیان کلیمی هم به همین نحو دفاع خواهد 

کرد؟ او می گوید که “برای شخص بنده ،کلیمیان هیچ تفاوتی با من شیعه ندارند و فرزندان آنها، فرزندان من هستند و فرزندان من، فرزندان آنها ...”

 

    حتماً همینطور خواهد بود. بـنده مطلقـاً تفاوتی بـین یك کلیمی، 

یك مسلمان شیعه، یك بهایی، یك کمونیست، یك مسیحی و یك 

زرتشتی به لحاظ حقوق شهروندی نمی بینم. یعنی حـاکمیت در هر 

مرتبه و با هر گرایشی که هست، می بایست طبق قانون بـه همه ی 

شهروندان یكسان نگاه بكند. متاسفانه و شوربختانه، ما این جامعه را 

بــه خواص و عوام و خودی و غیرخودی و شــهروندان درجه یك و 

درجه چند، تقسـیم بسـتیم و آشوبــی در حــوزه ی آرامش روانی و 

اعتقـادی مردمان خودمان پدید آوردیم. بـه گمان من، این یك گناه 

نابخشودنی ست و آسیب های فراوانی را که ما بـر شـاکله ی زندگی 

هم وطنانمان وارد کردیم، حـتماً در آینده واشــكافی خواهد شــد و 

مشاهده خواهیم کرد که چه ظلمی به هم وطنانمان کردیم. 

     برای شخص بـنده، کلیمیان هیچ تفاوتی بـا من شـیعه ندارند و 

فرزندان آنها، فرزندان من هســـتند و فرزندان من، فرزندان آنها. ما 

باید مجاوران اعتقادی درستی بـرای همدیگر باشـیم و این اتفاقـاً از 

آموزه های دینی ما است و ما حـرکت جدید و عجیب غریبـی نبـاید 

انجام بدهیم. این چیزی که متاسـفانه بـه صورت تابـو در آمده و بـه 

صورت حصارهای به هم پیوسته بین هم وطنانمان جدایی افكنده و 

عامل مستقیم آن هم، اتفاقاً حاکمیت، یا جماعتی در میان حاکمیت، 

بـودند که بـاعث و بـانی این فاصله و جدایی شـدند و بــه آن دامن      

زده اند. 

          آقای نوری زاد، دفاع شما از اقـلیت های مذهبـی در 

ایران، در حداقل یكسال اخیر، اقدامی جسـورانه و سـازنده 

بوده. در همین رابطه بـا توجه بـه موضوع پرونده ی ویژه ی 

این شماره ی خط صلح از شما می پرسم: آیا به همین شیوه 

از کلیمیان یا همان ایرانیان یهودی و حقـــوق آنها نیز دفاع 

خواهید کرد؟

    اما من اطمینان دارم، هنگامی که در آینده خردمندی ها بــه هم 

پیوند بـخورد، ما قـطعاً یك پوزش خواهی بـزرگ بـه اقــلیت های 

خوبـمان بـدهكاریم و من روزهای خوب و مبــارکی را در آینده می 

بینم. متاسـفانه و شوربـختانه جمهوری اسـالمی شـعار همزیسـتی 

مسالمت آمیز با اقلیت ها را داد، ولی هیچ گاه در این شـعار صداقـت 

نداشت؛ طوری که هم وطنان کلیمی ما تقریبـاً در مجموع احسـاس 

امنیت خاطر در سرزمین خودشان نداشـتند. بـله ما مثالً از کلیمیان و 

زرتشــــتیان یك نماینده در مجلس داریم، اما این یك نماینده، جز 

اینكه در آنجا عمدتاً ساکت می نشـیند- مثل بقـیه ی نماینده ها- ، 
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چه کاری می تواند انجام دهد؟ ایـن 

نماینده چقـدر امكان این را دارد که 

خواســــته های موکلین خودش را 

مطرح بكند؟ 

     به هر حال، همان طور که گفتم، من فكر می کنم ما یك پوزش 

خواهی بزرگ نسبت به همه و همه، حتی به کمونیست ها و بهاییان 

بدهكاریم؛ چون اتفاقاً یك اقـلیتی در جامعه ی ما جدیداً ظاهر شـده 

که قبالً نبود و آن اقلیت، اقلیت شیعه است. در واقع یك جماعتی بـا 

اسم شـیعه، که معدود هم هسـتند، بـر یك اکثریت شـیعه که شـان 

اقلیت پیدا کرده، دارند حكومت می کنند و تمام مناسبـات را بـه هم 

می ریزند و این اقلیت گسترده و وسیع، اتفاقاً هیچ نقشـی در امورات 

کشـوری ندارد و این اکثریتی که حـاال شـكلی از اقـلیت پیدا کرده، 

شرمسـار این هسـت که اقـلیت های دیگر در این جامعه، در حــال 

آسیب دیدن هستند و آرامش روانی، اجتماعی و اعتقادی ندارند.

     دلیل اینكه چیزی نگفتم، این بـود که فضا بسـیار تلخ و امنیتی و 

88ناممكن بود و صمیمانه می گویم: من تا قبل از سال  می ترسیدم 

و یا شاید قـدرت درك این را نداشـتم که یك یهودی-یك بـهایی، 

شانه به شانه ی یك مسلمانِ شـیعه، دارای حقوقـی سـت مسـلم و 

           چرا تاکنون از این اقلیت مذهبی سخن نگفته اید، آیا 

چنین چیزی در برنامه های آینده ی شما وجود دارد؟

اجتنـاب ناپذیـر. ایـن را یــا نمــی 

فهمیدم، یا اگـر هـم مـی فهمیـدم، 

شـهامت ابـرازش را نداشــتم. خب 

همه ی ما خیلی می ترسـیدیم... اما 

با حادثه ی سال هشتادو هشت و اینكه بسیاری از مناسبات سیاسـی 

به هم ریخت و بسـیاری از چهره ها، ذات پنهان خودشـان را آشـكار 

کردند و عرصه ی رسانه ای، از حوزه ی تملك حاکمیت بیرون رفت 

و مردم و افكار عمومی توانستند با هم ارتباط پیدا کنند، این شـهامت 

کم کم متولد شد و این جهالت بزرگ که بر ذهن بنده حاکم بود، کم 

کم جای خودش را بـــه یك نگاه بـــازتر و یك خردمندی تهی از 

تعصبات دینی داد، طوری که من احسـاس کردم بـه تعویق انداختن 

این پوزش خواهی نسبـت بـه اقـلیت ها، یك جرم و جفای مضاعف 

اسـت. این اسـت که قـطعاً در آینده هم، ما همچنان این راه را ادامه 

خواهیم داد و ثابــت خواهیم کرد که هیچ تفاوتی میان ما و ســـایر 

عزیزانی که به هر اعتقادی گرایش دارند، وجود ندارد.

     کلیمیان سـرزمین ما، 

            جناب نوری زاد، از اقلیت کلیمیان در ایران (ایرانیان 

یهودی)، به عنوان اقلیتی خاموش هم یاد می شود، چرا که از 

آنان در مورد تضعیف حقوقشان کمتر یاد می شود؛ حتی آنان 

در گزارش اخیر گزارشـگر ویژه ی ســازمان ملل هم جایی 

نداشـته اند. بــا این وصف، شــما تصور می کنید آنطور که 

حـكومت ایران تبـلیغ 

می کند، خاموشـی آنها 

حـتی در قبـال نقـض 

حقوقشان، که دستكم 

در قـــوانین اظهرُمن 

الشمس است، ناشـی 

از رضایــت آنـــان و 

شـرایط مناسبشــان 

اسـت یا بـا توجه بــه 

شـــناخت خودتان از 

حكومت، آن را ناشی از 

فشـار بیشـتر بـر این 

جامعه می دانید؟

بنده مطلقاً تفاوتی بین یك کلیمی، یك مسـلمان شـیعه، یك 

بهایی، یك کمونیست، یك مسیحی و یك زرتشتی به لحـاظ 

حقوق شهروندی نمی بینم.
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جمهوری اسالمی ایران و ماجرای صهیونیست و شـعارهایی که بـه 

زندگی و به سبد نیازمندی های ساعت به ساعت مردم راه یافته بود، 

کلیمیان ایران ناخودآگاه به سمت خاموشی اهاله داده شـدند؛ چرا که 

کمترین درخواست حق از جانب آنها، بهانه به دست حاکمان می داد 

که به اسرائیل متصل بشوند. 

     من تصورم این هست، مگر این که حاال دالیل دیگری باشد که 

من از آنها خبر نداشته باشم.

     شــما این همه اصرار نكنید بـــگویید کودکان یهودی، جوانان 

یهودی و یا دختران و پسـران یهودی؛ اینها ایرانی هسـتند، حـاال ما 

تقسیم بستیم به این که یكی شیعه باشد و یكی یهودی. من شاید در 

حال شعار دادن باشم و حرف من ظاهراً آرمانی ست، ولی آنچه که در 

جامعه جاری ست، واقعیتی انكار ناپذیر است.

     ببینید در حـوزه ی اسـتخدامی، یهودیان هیچ جایی ندارند، یا در 

سایر حوزه ها، در این که مسئول باشند، مدیر باشند و در یك جایگاه 

مدیریتی قرار بگیرند، یهودیان حـضور ندارند... ولی من بـه کودکان 

یهودی و بـه عزیزان یهودی این اطمینان را می دهم که ما بــا یك 

شیب مالیم اما مداوم به سمتی خواهیم رفت که یهودیان سـرزمین 

ما متناسب با لیاقت و بضاعتی که دارند، در مصادر امور قرار بـگیرند، 

چون عقالنیت این را حـكم می کند. مثالً شـما یك جوان بیسـت و 

 خردمند پنج سـاله ی تحـصیلكرده ی یهودیِ ایرانیِ وطن دوســت

مدیر را در نظر بگیرید؛ این جوان به نظر من هزاران برابـر از یك فرد 

شیعه ی کارندانِ دروغ گویِ متظاهر، بـهتر و مناسـب تر اسـت و ما 

برای این که ایران را بسازیم از این تنگناهای کودنانه و ظالمانه بـاید 

دست بشوییم و به سمت عقالنیت خیز برداریم.

           و بـه عنوان آخرین سـوال؛ آیا سـخنی بـا جوانان و 

کودکان یهودی ایرانی که رنج و درد تبعیض و نقض حقوق را 

چشیده اند و همچنان به سرزمین ما مهر می ورزند، دارید؟ 

           ممنون از وقتی که در اختیار ماهنامه ی خط صلح قرار 

دادید.
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بیشـتر بـه خاطر اسـرائیل آسـیب دیدند؛ بـعد از پیروزی انقــالب و 

شعارهای محـو اسـرائیل، طبـیعتاً دم دسـت ترین چیزی که بـرای 

تاختن وجود داشت، کلیمیان سرزمین ما بودند. به هر حـال در گمان 

افكار عمومی شیعیان، یك تعبـیری بـین کلیمیان ایرانی و اسـرائیل 

است و کلیمیانِ ما برای این که ثابـت بـكنند هیچ ارتبـاطی بـا آنجا 

ندارند، روی به خاموشی بردند. کلیمیان ما قـرنها در کنار ما و در کنار 

اجداد ما به سالمت زیسـته بـودند، اما ناگهان بـا بـرآمدن جمهوری 

اسالمی و سرشاخ شدن جمهوری اسالمی با اسرائیل و صهیونیسم، 

متاسفانه بخشی از این اثریت ها به سمت کلیمیان داخل احـاده داده 

شد و کلیمیان هم وطن ما از تیر و ترکش هایی که به سمت اسرائیل 

به صورت شعار پرتاپ می شد، بی نصیب نماندند. 

     من گمان و تصورم این است که خاموشی کلیمیان آرام ما، بیشتر 

از این جهت بود که مبـادا اعتراضی، درخواسـتی و یا کاری کنند که 

بـالفاصله آنها را بـه اســرائیل بــند کنند. بــه هر روی این الصاق 

برچسب های غیر مستند و اثبات نشده به یك تخصص در جمهوری 

اسالمی بدل شد، جوری که یك نفر با یك ادله ی پوچ، می توانست 

یك جماعتی را بـه اصطالح بــه ســینه ی دیوار بســپارد و آنها را 

محـدورالدم بـداند؛ بـدون این که بــرای این ادله ی خودش دالیل 

متقن ارائه دهد. کلیمیان ما به خاطر اسرائیل سوختند و فرصتی برای 

درخواست حقوق خودشان نداشتند؛ کما اینكه حـتی زرتشـتیان و یا 

مسیحیان هم به یك شكلی مانند کلیمیان بودند و بـه علت شـرایط 

جنگ و شرایط بعد از آن و تنگ نظری هایی در حـاکمیت بـود، هیچ 

وقت به اقـلیت های ما این فرصت داده نشـد که شـانه بـه شـانه ی 

سایرین به حقـوق تبـاه شـده و بایسـته ی خود انگشـت بـگذارند و 

حاکمان را برای اعاده ی این حقوق فرا بخوانند.

     بله، برای این که قرن ها شیعیان در کنار یهودیان در استان های 

مختلف زندگی کرده بودند و اصالً مشكلی هم نداشتند؛ بـا بـرآمدن 

          پس با این تفاسیر رفتار حكومت ایران با این اقـلیت 

را رفتاری سیاسی می دانید تا برگرفته از باورهای مذهبی؟ 

من اطمینان دارم، هنگامی که در آینده خردمندی ها بـــه هم 

پیوند بخورد، ما قطعاً یك پوزش خواهی بزرگ به اقـلیت های 

خوبمان بـدهكاریم و من روزهای خوب و مبـارکی را در آینده 

می بینم. 

کلیمیان سرزمین ما، بیشتر به خاطر اسـرائیل آسـیب دیدند؛ 

بعد از پیروزی انقالب و شعارهای محو اسـرائیل، طبـیعتاً دم 

دسـت ترین چیزی که بـرای تاختن وجود داشــت، کلیمیان 

سرزمین ما بودند.
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- (تا جایی که بــه خاطر دارم)  73     موضوع این افراد از ســال  72

شروع شد؛ تعدادی از ایرانیان یهودی که می خواستند از مرز ایران و 

پاکستان عبور کنند و خودشان را به آن طرف مرز برسانند و بـه خارج 

از ایران بروند، مفقود می شوند و از موقـعی که ناپدید شـدند تاکنون، 

عمالً دیگر خبری از ایشان نیست.

     نه، یك کار فردی و غیر سـازمان یافته بـوده چون در زمان های 

مختلفی اقـدام بـه خروج از مرز کردند و عمالً در زمان های مختلف 

هم ناپدید شدند. بنابـراین این خودش نشـان می دهد که این ماجرا 

غیر سازمان یافته بوده. 

80     متاسفانه یك قانون نانوشته ای در ایران در آن زمان(دهه ی  

90و  میالدی) وجود داشت که به یهودیان اجازه ی خروج از مملكت 

داده نمی شد و می بایست حتماً ضامن معرفی می کردند و سند خانه 

ای گرو گذاشته می شد تا بـتوانند اجازه ی خروج از ایران را بـگیرند. 

برخی از ایشان که مشمول خدمت سربازی بودند - بـه عنوان نمونه 

          آقــای خلیلی، بــه عنوان اولین ســوال لطف کنید 

12بفرمایید موضوع ناپدید شـدن  یهودی ایرانی چیسـت و 

مربوط به چه دوره ای ست؟

           سفر این افراد آیا یك اقدام جمعی و مشترك بـود یا 

اینكه یك کار فردی و غیر سازمان یافته؟

           به نظر شما چرا اساساً این افراد باید بـرای خروج از 

کشورشان به چنین روش خطرناك و غیر قانونی تن بدهد؟

4
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12      ایرانی یهودی که در بازه های زمانی مختلف از سمت مرز ایران و پاکستان به صورت غیرقانونی قـصد 

20خروج از کشور را داشتند، هرگز به آن سوی مرزها نرسیده و پس از گذشت قریب به  سـال، کماکان گفته 

می شود که هیچ اطالعی از سرنوشت این افراد در دست نیست. پیگیری وضعیت این مفقودشدگان، علیرغم 

سكوت چشمگیر خبری، تا آنجا پیش رفت که به شكایت از رئیس جمهور وقت جمهوری اسالمی ایران، سید 

محمد خاتمی، توسط وکیل این افراد در دادگاههای ایاالت متحده ی امریكا نیز منجر شد.

      بیژن خلیلی، از ناشران کتاب در لس آنجلس امریكا که مدیریت “شرکت کتاب” را بر عهده دارد و خود نیز 

57اندکی پس از انقالب بهمن  بازداشت و مدتی را در زندان قصر تهران به سر برد، یكی از آگاهان در این زمینه است که عالوه بر ارتباط با بسیاری 

از خانو ادههای ایشان، از معدود افرادی بوده که در راستای پیگیری وضعیت افراد مذکور، از مدتها پیش، اقدام به اطالع رسانی در این زمینه نموده 

بود.

     وی معتقد است که در یك کشور بسته چون ایران که اجازه نمی دهند اطالعات به صورت عادی روند انتشـار خودش را طی کرده و مردم آگاهی 

پیدا کنند، طبیعی ست که نگذارند هیچ گونه مدرکی در این زمینه پخش شود و تا آنجا که ممكن است جلویش را بگیرند.

در راستای بررسی موضوع این مفقود شدگان به سراغ آقای خلیلی رفته و از وی خواستیم که اطالعات بیشتری در این زمینه در اختیار ما قرار دهد.

12بررسی موضوع مفقود شدن  ایرانی یهودی در گفتگو با بیژن خلیلی

آقای شاهین نیك خو مشمول خدمت سربازی بود- ، به طبـع اجازه 

ی خروج از کشور را نداشتند؛ بـه همین دلیل تصمیم می گرفتند بـه 

صورت غیرقانونی از مرز عبور کنند و قوانین در رابطه با شـخصی که 

اقدام به خروج می کند (در صورت دستگیری)، روشن اسـت؛ مثالً 6 

ماه زندانی اش می کنند و احـتماالً زمانِ خدمت بیشــتری شــامل 

حالش خواهد شد. 

     به هر حال بایستی حكومت جمهوری اسـالمی پاسـخگوی این 

باشد که اینها کجا هستند؛ یعنی وقتی از آنها سـوال می شـود، بـاید 

بگویند که خب اینها چه اتفاقی برایشان رخ داده؛ آیا دستگیر شدند و 

یا بعد از دستگیری، چه اتفاقی برایشان افتاده. عمالً از لحظه ای که، 

چه از طرف خانواده ی قربــانیان و چه از طرف فعالین و یا ارگانهای 

حقوق بشری در سطح بین الملل، طرح سوال شده تا امروز، پاسـخی 

در این زمینه داده نشده. به هر حال بخشی از خانواده ها در اسـرائیل 

زندگی می کنند و بـه همین خاطر مجبـور بـه گرفتن وکیل بــرای 

پیگیری این مسئله شدند و وکالیشان بر علیه آقـای خاتمی در زمان 

ریاسـت جمهوری اش، بـه خاطر این موضوع در دادگاههای امریكا 

           مشخص است که دالیل اقدام به ترك سرزمینِ این 

افراد به خاطر فشارهای موجود و نقض مستمر حقوقشان، به 

عنوان بخشــی از جامعه ی ایرانیان یهودی، صورت گرفته 

ولی شـما بـر چه اســاس دولت ایران را در زمینه ی ناپدید 

شـدن آنها مقـصر و یا متهم بـه ایفای نقـش می دانید؟ آیا 

اسنادی در این رابطه وجود دارد؟
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خدمتش تمام شده، مشخص نیست. یعنی ماجراها جسـته و گریخته 

است. اما به هر حال تنها کسـانی که می توانند جوابـگوی این ماجرا 

باشند، مسـئوالن حـكومت ایران هسـتند؛ چون مدارکی وجود دارد، 

مثل مدارك زندان ها، که عمالً کسی به آنها دسترسی ندارد. نماینده 

ی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با توجه بـه اینكه اجازه ی ورود 

بـه ایران را ندارد، دسترســی اش بــه پرونده ی زندانها امكان پذیر 

نیست و نمی دانیم که آیا واقـعاً این قربـانیان در زندان های رسـمی 

جمهوری اسالمی به سر بردند، در زندانهای غیر رسـمی و خصوصی 

افراد مختلف اند و یا در زندان های وزارت اطالعات بـــــودند. تنها 

چیزی که مسلم اسـت، این اسـت که اینها از مرزهای ایران بـیرون 

نرفتند، چرا که خانواده ها و یك سـری از ســازمان های یهودی در 

پاکستان دنبال اینها گشتند و اثری از آثارشان پیدا نكردند.

     نخیر، اصالً هیچ گونه عكس العملی نشــــان نمی دهند و هیچ 

مشخص نیست که چه سیاست ویژه ای در این زمینه وجود دارد.

          با توجه به گفته های شما، پس تا به حال دولت ایران 

و سایر ارگان های ذیربط موضع مشخصی در قبال این افراد 

نداشتند... 

          آیا سازمان های مدافع حقوق بشر- حاال چه در داخل 

و چه خارج- ، برای تشویق و یا وادار کردن دولت ایران برای 

شـكایت کردند. زمانی که آقـای خاتمی بـه امریكا سـفر کرده بـود، 

24دادگاه حتی احـضارش کرد منتها ایشـان بـالفاصله و  سـاعته از 

امریكا رفتند و بعد از آن هم هرگز به خاك امریكا پا نگذاشتند. 

     جواب این سوال 1 میلیون دالری هسـت! ما هم نمی دانیم و در 

واقـع اگر می دانسـتیم، خیلی خوب بـود. هیچ پاســخی نیســت و 

هیچكس، هیچگونه مسـئولیتی قبـول نمی کند عمالً همه در مورد 

این قضیه در ابـهام هسـتیم؛ فقـط تنها چیزی که همیشـه گفته می 

شود، این هست که صدایش را در نیاورید و فالن نكنید که احـتماالً 

20جواب خواهد آمد. ولی در تمام  سال گذشـته و از زمانی که اولین 

افراد ناپدید شدند تاکنون، جوابی در این زمینه داده نشده.

 

     مشـخصاً تنها کسـانی که واقـعاً پیگیر و تعقــیب کننده ی این 

موضوع بـودند، خانواده ی قربــانیان هســتند که خب تعریف های 

متفاوت و متعددی دارند. بعضی از این خانواده ها، مجبـور شـدند در 

طول این سـالها در ایران باقــی 

بـمانند تا امكان پیگیری بــهتر 

داشــته باشــند. این خانواده ها 

سـفرهای متعددی بـه زاهدان و 

مرز و ایران و پاکستان داشـتند و 

یك پایشـــــان هم در تهران و 

زندانهاسـت تا دنبــال عزیزان و 

بستگانشان بگردند.

    روایت های متفاوت هم ایـن 

هست که مثالً فالن سرباز گفته 

که ما اینها را دیدیم، بعد که برای 

پیدا کردن سربـــاز رفتند، دیگر 

آنجا نبوده؛ حاال سـر بـه نیسـت 

شده، ترك خدمت کرده، یا اینكه 

           آقای خلیلی؛ به نظر شـما اساسـاً چه مصلحـتی می 

تواند بـرای دولت ایران در خصوص ناپدید کردن این افراد 

وجود داشته باشد؟

          در این مدت آیا هیچ نشانی مبنی بر زنده بـودن این 

افراد و یا هر چیزی که مشخص بكند سرنوشتشـان اساسـاً 

چه شده، به دست آمده؟
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منبع : ایرانشهرعكس و مشخصات ناپدیدشدگان

شفاف سازی در قبـال موضوع ناپدید شـدن این افراد، گام 

های مثبتی هم برداشته اند؟

     متاسفانه نه، الاقل من تا به حال چیزی در این زمینه ندیده ام. ما 

حتی با آقای شهید، نماینده ی حقوق بشر سـازمان ملل هم ارتبـاط 

برقـــرار کردیم و تمام اطالعات و مدارك را هم در اختیار ایشـــان 

گذاشـتیم و بـا دو تن از خانواده ی این قربـانیان که در لس آنجلس 

هستند هم مصاحبه کردند و من یكی از کسـانی بـودم که مقـدمات 

این کار را آماده کردم و اصالً در دفتر خودم هم این کار اتفـاق افتـاد؛ 

ولی عمالً در گزارش آقای شهید این موضوع دیده نشد.

     ببـینید، مشـكل ما این اسـت که، یك حــكومت پلیســی مثل 

حـكومت نازی آلمان داریم. فرض کنید که اگر نازی ها بـه دســت 

متفقین شكسـت نمی خوردند و مدارك و آرشیوشـان در دسـت آنها 

قرار نمی گرفت، به سادگی که نمی شـد مدارك مربـوط بـه کشـته 

شـدن یهودیان و یا کشـته شـدن جیپسـی ها(کولیها) و غیره را پیدا 

کرد. گشـــوده شـــدن گشــــتاپوی آلمان و اس اس نازی و خود 

کشتارگاههایی نظیر آشویتس و آزادی آن تعدادی که در آنجا باقـی 
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مانده بودند، باعث شد که این کُشت و کشتارها بـرمال شـود. در یك 

کشـور بســته ای همچون ایران که اجازه نمی دهند اطالعات بــه 

صورت عادی روند انتشـــار خودش را طی کرده و مردم آگاهی پیدا 

کنند، طبیعی ست که نگذارند هیچ گونه مدرکی در این زمینه پخش 

شود و تا آنجا که ممكن است جلویش را می گیرند.

     پس با این حساب داشتن بسیاری از مدارك توسـط مردم عادی، 

امری بـعید بـه نظر می رسـد اما بـه غیر از اینكه در داخل جمهوری 

اسالمی این مدارك وجود دارد، سازمان های اطالعاتی کشـورهای 

بزرگ جهان هم صاحـب این اطالعات هسـتند؛ مثالً ما نمی توانیم 

1367ادعا کنیم که کشتار سال  در زندان های جمهوری اسالمی، از 

چشـم سـازمان های اطالعاتی امریكا و اروپا پوشـیده مانده باشـد. 

اساساً چنین چیزی غیر ممكن است که، در ظرف حـدوداً 3 ماه، 6-5 

هزار نفر از جوانان ایران و یا کسـانی که سابقـه ی سیاسـی داشـتند 

اعدام شده باشند و آنها ندادند. در واقع سازمان های اطالعاتی غرب 

برای اینكه ممكن است بخواهند خودشان از این اطالعات اسـتفاده 

های اطالعاتی الزم را بكنند، آنها را به موقع در دسترس مردم قـرار 

نمی دهند و بـرای خودشـان نگه می دارند و برایشـان حقـوق بشـر 

اهمیتی ندارد.

     این اســت که طرف گفتگوی من در اینجا جمهوری اســالمی 

نیست، چون جمهوری اسالمی پایبـند بـه هیچ اصول و چهارچوبـی 

نیست که ما بخواهیم این اصول را رعایت کند؛ از گروه های حقـوق 

بشـری و جامعه مدنی هم انتظار هسـت که افشـاگری بــین المللی 

بكنند، و با استفاده از ظرفیت های موجود دولت را تحت فشـار قـرار 

دهند ولی ما از کشـورهای غربـی، بـه خصوص کشــورهایی که در 

چارچوب دموکراتیك حكومتشــان را تعریف می کنند، انتظار داریم 

که اگر سازمانهای اطالعاتیشان، اطالعاتی در این مورد دارند، آن را 

در اختیار مردم قرار بدهند.

           به عنوان آخرین سوال، به نظر شما چرا بـا اینكه بـه 

هر حال در مورد مسـائل مختلف حقـوق بشـری گزارشـات 

متعددی منتشر می شود و برخی از آنها هم بـا اقبـال عمومی 

روبـه رو می شـود، تا بـه حـال اخبــار یا گزارش خاصی از 

12وضعیت این  تن منتشر نشده؛ تا جایی که می دانم صرفاً 

فعالیت های شـما در این زمینه، موجب شكسـته شـدن آن 

سكوت مطلق شده است...

     واقعیت این است که االن دیگر در مورد جمهوری اسـالمی یك 

موضوع باید آنقـدر بـزرگ باشـد، که مورد توجه قـرار بـگیرد و تیتر 

خبری بشود و اگر غیر از این باشد، بـرای ارگان های خبـری بـزرگ 

جهان مهم نیست. مثالً اگر روزی 6 نفر را اعدام بـكنند، کم اسـت و 

60کسی توجه نمی کند و باید حـتماً  نفر اعدام شـوند که مورد توجه 

قرار بگیرد. یعنی قبـح این مسـائل بـه طور کلی ریخته و االن دیگر 

قــضیه ی اعدامها در ایران عادی شـــده و همینطور مســـئله ی 

دستگیری یك عده ای هم به طور کلی عادی ست. مثالً فرض کنید 

قبالً بازداشت برخی اقلیت ها تیتر رسانه های غربـی بـود اما بـعد از 

اینكه بارها و بارها این بازداشت ها تكرار شد و اتفاقـی هم نیفتاد، آن 

جذابیت از بین رفت- البته در سیستمهای غربی این طور است و باید 

اخبار جذابیت داشته باشـد- و این در حالیسـت که این اخبـار موجود 

است، حاال تیتر بشود یا نشود...

     حتی اگر به گزارش اخیر آقـای شـهید هم نگاه کنیم، هیچگونه 

مطلبی در مورد یهودیان ایران وجود ندارد. یكی از مشكالت همه ی 

ما خود سانسوریست. وقتی که مسئله ی یهودیان را مطرح می کنند، 

فكر می کنند که به اسرائیل و صهیونیزم ربـط داده می شـوند و این 

باعث می شود که خود به خود آقای شـهید هم از نوشـتن و یا آوردن 

نام یهودیان به طور کلی سرباز بزنند؛ در حـالی که ما در همین 3-2 

سال گذشـته دو مورد در خصوص یهودیان داشـتیم که الاقـل یكی 

اش بسیار مهم بوده و آن کشته شدن یك زن یهودی در جوبـاره ی 

اصفهان  بـود. در این مورد، مسـجدی در نزدیكی خانه ی یهودیان 

وجود داشته که برای گسـترش آن مسـجد، می خواسـتند زمین آن 

خانه را بـگیرند، اما چون این خانواده ی یهودی نمی خواسـتند خانه 

شان را بفروشند، باالخره یكی از زنان یهودی ساکن این خانه توسط 

عده ای اراذل و اوباش-که حاال معلوم نیسـت واقـعاً اراذل و اوبـاش 

بودند- ، مورد تهاجم قرار می گیرد و کشـته می شـود. ما اطالعی از 

انگیزه این قتل نداریم که آیا با انگیزه مذهبـی صورت گرفته یا خیر؟ 

و یك کمیته برای پیگیری این موضوع راه انداختیم و به آن اعتراض 

کردیم اما اطالعات کاملی به دست نیامد. حاال سرنوشـت خون این 

زن و اینكه چه اتفاقی برایش افتاده، مشخص نیسـت و هیچ کدام از 

سازمان های حقوق بشری هم پیگیر این مسئله نیستند. 

          تشكر می کنم از بابت وقـتی که در اختیار ماهنامه ی  

خط صلح قرار دادید...
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نگاهی به پدیده ی یهودی ستیزی در ایران

جورج هارونیان

     توضیح: این نوشـتار صرفاً معرفی موضوع از سـوی یك 

فعال اجتماعی یهودی ایرانی است. برای بحـث مفصل این 

مبحث احتیاج به مقاالت و حتی کتب متعدد می باشد.

     یكی از بازده های قابـل توجه از تغییر حـكومت در ایران در طی 

این ســی و اندی ســال، این بــوده که ایرانیان بــه صورت اهم و 

روشنفكران و سیاسیون بـه صورت اخص وادار گردیدند که دیدگاه و 

بـاورهای خود را بـار دیگر مورد مرور و پرسـش قـرار بـدهند. تاریخ 

معاصر و حتی گذشته ی ایران می باید بازنگری بشـود و اعتقـاداتی 

که هیچ گاه مورد سوال قرار نگرفته اند، بار دیگر مورد بررسـی جدی 

قرار بگیرند. به هر حـال یك جامعه ی پویا و پیشـرو می بـاید که از 

خود انتقاد کند و اگر این انتقاد وارد باشـد، در مقـام 

بهینه نمودن خود برخاسته است. 

     از تابوهایی که بر خالف جوامع غربی دربـاره ی 

آن کمتر در ایران به صورت باز بحث شـده، مسـئله 

ی یهودی سـتیزی اسـت. مقـوله ای که بـه خاطر 

حضور تاریخی و طوالنی یهودیان در ایران و مسئله 

ی روابـط ایران و اسـرائیل در عصر حـاضر، ابــعاد 

گسترده ای دارد و الزم است عالقـمندان بـه ایران 

دموکرات درباره ی آن بدانند و بگوید و بشنوند.

     از دید نگارنده ی این سـطور، جامعه ی یهودیان ایرانی خصوصاً 

آنانی که خارج نشین هستنند و می توانستد آزادتر سخن بگویند، باید 

با چنین مقوله ای قاطعانه تر بـرخورد می نمودند. شـاید مالحـظات 

تاریخی در بــــرنینگیختن دولتمردان ایران که همواره از جامعه ی 

آسیب پذیر ما به عنوان یك حربه ی تبلیغاتی اسـتفاده کرده اند و در 

گذشته نیز از  وارد کردن ضربات به آنها ابـائی نداشـته اند، از دالیل 

عمده ی این کوتاهی بوده است.

     به این نكته نیز الزم است در آغاز اشاره شود که، هستند در میان 

روشنفكران ایران که همواره منكر وجود “آنتی سـمی تیزم” در میان 

دولتمردان ایرانی می باشند و آنرا یك پدیده ی صرفاً غربی مختص 

جوامع مسیحی می دانند. این ادعا بر مبـنای نادیده گرفتن واقـعیات 

جامعه ی ایرانی و تاریخ گذشته ی آن می باشد. مسـلماً تفاوت هایی 

میان روال یهودســــتیزی در ایران و اروپا وجود دارد ولی نمی توان 

منكر وجود این بیماری اجتماعی بود.

تعریف یهود ستیزی

     یهود سـتیزی بــه معنای 

اذیت و آزار و تبلیغات دروغین 

و ناعادالنه بـر علیه یهودیان، 

صرفاً به دلیل دین آنان است.

     بدون شك ظهور و نفوذ اسالم به عنوان فرهنگ غالب در جامعه 

ی ایران، خصوصاً پس از احراز قدرت توسط صفویان و بـه رسـمیت 

شناختن مذهب شیعه ی اثنی عشری به عنوان دین رسـمی کشـور، 

نقطه ی عطفی در موقـعیت یهودیان ایران می باشـد؛ گرچه قبـل از 

قدرت گرفتن شاه اسـماعیل و از میان بـردن مخالفین، شـواهدی از 

بـدرفتاری بـر ضد یهودیان بـوده اسـت، ولی در این زمان اسـت که 

فتوای روحانیون شیعه در گوشه و کنار ایران بـر علیه 

غیر مسـلمانان اعالم می شــود و بــرای کافر جزیه 

تعیین می گردد و قوانین دیه و قـصاص نیز، ریشـه از 

این دوران دارند. در این دوران، کســانی که پیامبــر 

اسالم را به عنوان رسول خدا نپذیرفته بودند، دشـمن 

اسالم شمرده شدند که می باید تحـت پرچم اسـالم 

زندگی نمایند؛ تبلیغات منفی در ایران آغاز شـد، رواج 

گفتارهای کذبـی چون اجازه ی حــضور ندادن بــه 

یهودیان در اماکن عمومی در روزهای بارانی بـه زعم 

نجس بــودن آنان در این دوران پدیدار شــد و دیگر فتاوی علما که 

بعدها با اشـاره بـه احـادیث اسـالمی، موقـعیت یهودی و دیگر غیر 

مسـلمانان را در جامعه ی اسـالمی تعیین می نمود. (رجوع کنید بـه 

درد اهل ذمه، تالیف یوسف شریفی)

     بخشی از روحانیون شیعه که همواره یك مرکز قدرت سیاسـی و 

اجتماعی در میان ایرانیان در تقابل بـا دولت مرکزی یا محـلی بـوده 

اند، محــدود کردن یهودیان را در فهرســت دســتورات خود بـــه 

طرفدارانشان داشته اند. از اسـناد مهم در دوران قـاجار و در راسـتای 

درك بهتر اوضاع ایران، سفر نامه های جهانگردان اروپایی سـت که 

مشـاهدات خود را از حــال و احــوال ایرانیان نگاشــته اند. در این 

19یادداشـت ها یهودیان ایران در قــرن  و  میالدی بــه عنوان  18

ضعیف ترین قشر اجتماعی آن زمان بـر شـمرده شـده اند. در همین 

دوران گزارشات نمایندگان دولی مانند انگلیس، روسیه و یا عثمانی و 

آلمان و یا خاطرات دست اندرکاران امور سیاسی ایران این واقعیت را 
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تایید می کند.

     رمان “جهود کشـان” که بـه عنوان قـدیمی ترین رمان فارسـی 

محسـوب می گردد و نسـخه ی دســت خطی آن، در کتابــخانه ی 

مرعشی قم یافت شده و دوران قبل از وقوع مشروطیت را ترسـیم می 

کند، به تفصیل رفتار ناهنجار با یهودیان، چه از سوی مقامات دولتی و 

یا روحانیون را، نشان می دهد؛ از جمله چگونگی بـرنامه ریزی بـرای 

تشویق توده های ناآگاه برای حمله به محله ی یهودیان، چپاول خانه 

ی آنها و تصاحب دختران و زنانشان .

     شـاید مشـهورترین نمونه ی رســوخ یهود ســتیزی در فرهنگ 

مذهبـی و در نتیجه فرهنگ سیاسـی ایران را بــتوان در خطابــه ی 

معروف آقــــای خمینی در خرداد 

1342 یافت. وی در اعتراض بـــه 

محـمد رضا شـاه، از او می پرسـد: 

”مگر شما یهودی هسـتید؟” یعنی 

چون یهودی هســــتید دارید این 

گرفتاریها را برای مردم ایران ایجاد 

می کنید. همین طور از یاد نبــریم 

که همین چند ســــال، در دوران 

ریاست جمهوری محمود احـمدی 

نژاد، فردی بـــه دلیل درگیریهای 

درون جناجی و صرفاً جهت مطـرح نمـودن خویـش در میـان طیـف 

اصالح طلب، مسـئله ی واهی “یهود االصل” بـودن احـمدی نژاد را 

مطرح نمود. تو گویی از میـان تمـام ضـرر و زیانـی کـه چـه از نظـر 

اقتصادی و یا سیاسی و یا آزادی های مدنی احمدی نژاد به ملت ایران 

زد، یهودی االصل بودن اوست که این مسائل را باعث شده است.

امروزه سخنان به غایت ضد یهودی به سـادگی از سـوی بسـیاری از 

مسئولین جمهوری اسالمی مطرح می گردد، سریالهای تلویزیونی در 

سیمای جمهوری اسالمی که در راستای ضدیت بـا یهودیان سـاخته 

می شوند، دیگر اتفاقی نیست و در بسیاری دفعات تكرار گردیده؛ و بـا 

یك پوزش توخالی و گاهی اوقات هم هیچ، مسـئله فیصله داده شـده 

است.

     آنچه که قابل ذکر اسـت، تغییر روبـنایی در یهود سـتیزی ایرانی 

اسـت؛ بـه این معنا که اگر در فرهنگ غالب اســالمی، یهودی مانند 

دیگر کفار می باید دشواری هایی را متحمل شود و جزیه بپردازد، حال 

با تاثیرات یهودستیزی اروپایی در ایران، ما شاهد فرم دیگری از یهود 

سـتیزی می باشـیم و آن نشــان دادن تصویری وارونه و کذب از هم 

وطنانمان است به عنوان موجوداتی توطئه گر و مال دوست که نقشـه 

ی کنترل جهان را در سر دارند؛ او اصوالً امپریالیسم و سیاسـت جهان 

خوارگی را هدایت می کند و برای تصاحـب ثروت مردم جهان سـوم، 

جنگها و بحـرانها بـه راه می اندازد، همان یهودی که می بـاید بـرای 

زندگی در این کشور صدایش درنیاید و برای”ماندن” محدودیت ها را 

بپذیرد، حال تغییر حـالت داده و تمام جهان غرب و سیاسـت مداران و 

سیستم بانكی و فرهنگی آنرا با دسیسه ای خاص و پوشـیده در واقـع 

حاکمیت می کند. چاپ و پخش وسـیع کتاب سراسـر دروغ “پروتكل 

های مشایخ صهیون” توسط جمهوری اسالمی را در همین راستا باید 

دید. کتابی که سالهاست جعلیت آن ثابت گردیده و زمانی از روسیه ی 

تزاری و ســـپس توســــط ضد 

یهودیانـی ماننـد هنـری فــورد و 

آدولف هیتلر مورد اسـتفاده قــرار 

گرفت، حـال جای خود را در ایران 

جمهوری اسالمی یافته است.

     نمونه ی دیگر از رسـوخ افكار 

و در نتیجه رفتار یهودســتیزانه ی 

دولتی و یا نیمه دولتی، تبـــلیغات 

درباره ی مقبره ی تاریخی “اسـتر 

و مردخای” در همدان اسـت. این 

محل که حاکی از حضور طوالنی یهودیان و رابطه ی نزدیك آنان بـا 

ایرانیان است و طبق نوشتارهای تاریخی، گویای آن روابط اسـت، بـا 

سو استفاده ی برخی از فرصت طلبان به مثابـه ی “دشـمنی یهود بـا 

ایرانیان” مورد معرفی و تبـــلیغ قــــرار گرفته؛ تا آنجا که گروهی را 

برانگیخته و نسبـت بـه خرابـی آن محـل که یكی از میراث تاریخی 

است، اقدام کنند.

     در ایران، آنچه که موجب شـده، هزاران تن از این جامعه تن بــه 

مهاجرت ندهند، عشق بی اندازه به ایران و ایرانیان و عزتمندی ایران 

است که شاید هرگز شایان توجه نبوده و امید اسـت که در آینده مورد 

توجه قرار بگیرد. یهودیان ایرانی از قدیمی ترین، قـانون مدارترین، و 

ایران دوست ترین دگرکیشان می باشند و خوب است اجازه داده شود 

در صلح و آرامش زندگی کنند. مســـئله ی یهودیان در ایران، جدا از 

جویان برقراری دموکراسی و احترام بـه حقـوق کلیه ی افراد نیسـت. 

هنگامی که روا داری و تحمل دگراندیشان بـه عنوان روال حـاکم در 

جامعه ای باشد، آنگاه حـذف هرگونه دگر سـتیزی و برقـراری تفاهم 

میان آحاد ملت، امكان پذیر خواهد شد.
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ایرانیان یهودی: " ایران کشوری ست که به آن عشق می ورزیم"

نویسنده: جیسون رضائیان/ واشینگتون پست    ترجمه: مصطفی رحمانی

     نخست وزیر اسرائیل، بـنیامین نتانیاهو، در سـخنرانی اخیر خود 

در مجمع عمومی ســـازمان ملل متحـــد گفت: “ایران موجودیت 

کشورش را تهدید می کند.” او ایران را به ضدیت سـازمان یافته بـا 

یهودیان متهم کرد و رئیس جمهور جدید ایران را “گرگی در لبـاس 

میش” خواند.

     اما یكی از گروههایی که چنین ادعاهایی را رد می کند، جامعـه 

ی بـزرگ ایرانیان یهودی سـت؛ یادآور رابـطه ی طوالنی فرهنگ 

ایرانیان و یهودیت که به موازی وخیم تر شدن مناقشه ی هسته ای 

حكومت ایران، وضعیت آنان نیز بغرنج تر می شود.

     امروزه کمتر از سـی هزار یهودی، در مقایسـه بــا دهه ی چهل 

شمسی،که جمعیت آنان بـیش از صد هزار نفر بـود، در ایران زندگی 

می کنند. با این حال در کنار یك دوره ی گسـترده مهاجرت پس از 

انقالب و بنیان گذاری جمهوری اسالمی در ایران، تعداد آنان ثابـت 

مانده است و کماکان بزرگترین جامعه ی یهودی خارج از اسرائیل را 

در خاورمیانه تشكیل می دهند.

     گزارش وزارت امور خارجه (امریكا) در مـورد آزادی مذاهـب در 

دنیا، که اخیراً منتشـر شـده، می گوید: “اظهارات یهود ســتیزانه ی 

برخی از مسئوالن حكومت ایران باعث شـده که جامعه ی یهودیان 

این کشور در محیط خصمانه ای قرار بگیرند.” اما این گزارش اضافه 

می کند: “به استثنای پاره ای موارد، حكومت ایران مداخله یا اعمال 

محدودیت کمی در مورد امور مذهبـی یهودیان اعمال می کند؛ اگر 

چه جامعه ی ایرانیـان 

یهودی تبعیض رسمی 

را تجربه می کند.”

     این اشـــــاره ها 

معموالً منع اشـــتغال 

یهودیان در مشـــاغل 

دولتی یا محـــرومیت 

آنان از ورود بـــــــه 

دانشـگاههای دولتی را 

شــامل می شــود. اما 

یهودیان در اینجا آزادانه امكان به جا آوردن مناسك مذهبـی خود را 

دارند، و همچنین می توانند ایران را ترك کنند در نتیجـه آنـان کـه 

مانده اند بـه دلیل خواســت 

خودشــان اســت، نه اینكه 

مجبور باشند. در واقع آنهایی 

که ایران را ترك می کنند، به 

اختیار و تصمیم خود بــه این 

کار مبادرت می کنند و اجباری برای این موضوع در کار نیست.

     بعضی از ایرانیان یهودی که عمدتاً به ایاالت متحـده ی امریكا 

یا اسرائیل مهاجرت کرده اند، از فشـارهای اعمالی بـر خود در زمان 

حضور در کشور برای تغییر دین خود به اسالم و یا سایر اشـكال آزار 

یا بدرفتاری حكایت می کنند. همچنین عده ی زیادی از اینكه نمی 

توانند از اقوام خود در خارج از کشور، به ویژه در اسرائیل دیدن کنند، 

شكایت می نمایند.

     البـته چندین فعال یهودی در روزهای پس از انقــالب در ایران 

اعدام شدند و در چندین پرونده، ایرانیان یهودی به اتهام جاسوسـی 

برای اسرائیل بازداشت شدند؛ با این حال بـه تدریج از چنین مواردی 

کاسته شده است.

     اعضای جامعه ی ایرانیان یهودی می گویند، اتهامات اسـرائیل، 

همچون ادعای اخیر خنثی کردن طرح تروریستی ایران در تآلویو و 

ادعای اینكه ایران در تالش برای سـاختن سالحـهای اتمی بـرای 

استفاده علیه اسـرائیل 

اســـت، رابــــطه ی 

جمهوری اسـالمی بـا 

یهودیـت و جمعیــت 

یهودیان را تخریب می 

کند.

     هشــــــدارهای 

نتانیاهو و پرسشــهای 

مداوم در مورد این کـه 

آیا حــــكومت ایران 

هولوکاست را به رسمیت می شناسـد، سـایه ی منفی بـر ایران می 

تابـاند؛ آن هم درسـت چند روز پس از گفتگوی تلفنی تاریخی بـین 

رنجش از حرفهای نتانیاهو
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حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران و پرزیدنت اوباما به عنوان 

نشانه ای از آغاز فصل جدیدی از روابط بین تهران و واشنگتن.

     رهبران اسرائیل عمالً مخالف گرم شـدن روابـط بـین امریكا و 

ایران هسـتند، اما یهودیان اینجا، همراه بــا اکثریت ایرانیان، بــاور 

دارند، بهبود رابطه بـا امریكا می تواند بـاعث رفع تحـریمهای بـین 

المللی و کاهش فشار بر این کشور که به واسطه ی متهم کردن این 

کشور به تالش برای دستیابی به سالحـهای هسـته ای وجود دارد، 

شود.

    همایون سامیه، رئیس انجمن کلیمیان ایران، در گفتگویی گفت: 

“تبریك سال نوی عبری توسـط روحـانی و جواد ظریف، وزیر امور 

خارجه، که در ماه گذشته با پسـت 

آن در فیسبــوك و توییتر صورت 

گرفت، تعاملی دوســـتانه تر بـــا 

یهودیان جهان از سوی بخشـی از 

رهبری ایران بـود.” او بـین منش 

روحـانی و محـمود احـمدی نژاد، 

رئیس جمهور سابق، تفاوت قـائل 

شد. 

     ســـــامیه گفت “در دوره ی 

احــــمدی نژاد، بــــه دلیل نفی 

هولوکاســت، بـــعضی از فعاالن 

یهودی، در اینجا مشكل داشـتند و 

ما اکنون می بــــینیم که دیدگاه 

روحانی متفاوت است. ما امیدواریم 

که دشواریهای سابق را پشت سـر 

گذاشته باشیم.”

     بـرای بـیش از یك ســده، از 

زمان سلسله ی قاجار، در قرن نوزدهم میالدی، یهودیان در پارلمان 

ایران نماینده داشته اند، اما بـه ندرت ایرانیان یهودی وارد سیاسـت 

شده اند؛ حتی زمانیكه حكومت آنها را از این کار منع نكرده بود.

     سـیامك مره صدق، تنها نماینده ی یهودی مجلس ایران، گفته 

است: “ما در این کشور مستاجر نیستیم، ما ایرانی هستیم و بـیش از 

سـی قـرن اسـت که در اینجا هسـتیم.” مره صدق بـه عنوان عضو 

هیات همراه روحانی، اخیراً همراه او به سازمان ملل متحد سفر کرده 

بود.

     مره صادق در دفترش در بیمارستان دکتر سپیر، یكی از قـدیمی 

ترین مراکز درمانی در تهران، انتقـادات دولت اسـرائیل و دیگران را 

مبنی بـر این که حـضور او در هیات اعزامی ایران بـه نیویورك تنها 

محض نشان دادن ضد یهودی بودن سیستم سیاسـی ایران اسـت، 

گفت: ”به عنوان یك عضو مجلس این وظیفه ی من است که منافع 

همه ی ایرانیان را در نظر بگیرم، نه فقط یهودیان را.”

     رهبــران جامعه می گویند، یهودیان در اینجا پس از انقـــالب 

بیشتر مذهبی شده اند؛ شصت کنیسا ی فعال در اقـصی نقـاط ایران 

دارند که دوازده عدد آنهـا تنهـا در 

تهران فعال اســت و موعظه ها و 

کالسهای مطالعات مذهبی شان با 

مشارکتی فعال همراه است. البـته 

گرایشـات مذهبـی مورد اشــاره، 

شـــــامل پذیرفتن صهیونیزم یا 

مهاجرت به اسرائیل نمی شود.

    هارون ســــاکتی، مالك یك 

لبـاس فروشـی در اصفهان، گفت: 

“بـــین ما بــــه عنوان یهودی و 

اسـرائیل فرق اسـت.” او ادامه داد: 

“ما خود را ایرانی یهودی می دانیم 

و این ابداً هیچ ربـطی بـه موضوع 

اسرائیل ندارد؛ این کشـوری سـت 

که ما به آن عشق می ورزیم.”

     ایرانیان یهودی معموالً به این 

نكته اشـاره می کنند که بـه غیر از 

اعتقادات مذهبـی شـان، تفاوت فرهنگی خاصی بـین آنان و سـایر 

ایرانیان وجود ندارد؛ مثالً در تاپو، یكی از سـه رســتوران یهودی در 

تهران، نهار کباب کوبـیده و قـورمه سبـزی که از غذاهای شـناخته 

شده ی ایرانی ست، سرو می شود. 

    داوود شومر، شخصی که مدیریت این رستوران را در طول روز بر 

عهده دارد، می گوید: “غذای ما دقیقـاً همان چیزی اسـت که سـایر 

ایرانیان می خورند، هیچ تفاوت خاصی نیست جز اینكه گوشت مورد 

استفاده ی ما کاشر(کوشر) است.”

حمایت از میهنشان

عكس ها از سون دوریم
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     سام کرمانیان در حال حاضر مشاور ارشد فدراسـیون یهودیان ایرانی اسـت که پیشـتر نیز ریاسـت این 

57سازمان را بر عهده داشت. فدراسیون یهودیان ایرانی، در امریكا و اندکی پس از انقالب بـهمن  و بـا آغاز 

فشارها بر این اقلیت مذهبی، تشكیل شده است.

    از آقای کرمانیان در رابطه با تاریخچه ی فدراسیون و رابـطه ی جامعه ی یهودی بـا سـازمان های حقـوق 

بشری پرسیدیم...

4
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سازمان های یهودی ایرانی و انتظارات حقوق بشری

 

1980     فدراســـیون یهودیان ایرانی، در ســـال  در لس آنجلس 

تشكیل شد و شرایطی که باعث بـه وجود آمدنش شـد، این بـود که 

برخوردهای نظام جدید بـا جامعه ی یهودیان ایرانی بـه اعدام رئیس 

جامعه ی آن موقع (حبـیب ا... القـانیان)، منجر شـد و این یك زنگ 

خطری بود برای تمام یهودیان ایرانی؛ بـرای آنكه مرحـوم القـانیان 

خودش در تمام طول عمرش واقـعاً جز خدمت بـه ملت ایران کاری 

نكرده بود و برداشتی که از این برخورد در جامعه ی یهودی ایران بـه 

وجود آمد، این بود که احتماالً نظام جمهوری اسالمی یك نظام ضد 

یهودی سـت و در نتیجه یهودیان در ایران، در خطر هســتند. در آن 

موقع که چندین ماه بعد از انقـالب بـود، تعدادی از فعالین جامعه ی 

یهودی ایرانی و رهبـران این جامعه که از 

ایران خارج شـده بـودند و در خارج زندگی 

می کردند، دور هم جمع شدند و بـرای رو 

در رویی بـا این بـرخوردها، بـه تنها نتیجه 

ای که رسیدند این بـود که توجه جامعه ی 

جهانی را به وضعیت یهودیان ایرانی جلب 

بكنند. این نقطه ی مشترکی شد که سـایر 

سازمان های یهودیان ایرانی(در آن موقـع 

یكی-دو سـازمان کوچك در لس آنجلس 

وجود داشتند)، حول این محور حلقه بـزنند 

و یك سازمان مرکزی را به وجود بـیاورند. 

در آن موقع بیشتر به مسائل امنیتی جامعه 

ی یهودیان داخل کشور پرداخته می شـد 

ولی بـــعد از آن در طی این چند دهه، این 

سـازمان استحـاله پیدا کرده، چرا که تعداد 

مهاجرین خیلی بیشتر شد، مسائل داخل امریكا مطرح شد و بسیاری 

           لطفاً در ابتدا فدراسیون یهودیان ایران را به صورت 

مختصر از باب ماهیت و اهداف تعریف بفرمائید؟

از مسائل از قبیل اجتماعی، فرهنگی، هنری، رسیدگی به سالمندان، 

مسائل مربوط به کودکان و بـانوان در دسـتور کار ما قـرار گرفت. از 

طرفی هم چندین و چند ســـــازمان دیگر در لس آنجلس در میان 

جامعه به وجود آمد و اکثریت قریب بـه اتفاق این ها بـه فدراسـیون 

پیوستند؛ البته هر کدام از این سازمان ها در رابطه با اهدافی که دارند 

مستقل هستند و کار خودشـان را انجام می دهند، ولی در ارتبـاط بـا 

مسائل کلی جامعه، همه با فدراسیون یهودیان ایران، زیر یك سقـف 

قرار دارند.

  

     آمار دقیقـی نه بــرای داخل ایران و نه 

بــرای خارج وجود ندارد؛ بــه خصوص در 

خارج چون وقـتی شــما می خواهید از یك 

جامعه ای آمار بگیرید، اول باید آن جامعه را 

تعریف کنید؛ بـه طور مثال فرض بـفرمایید 

که االن کسانی هسـتند در جامعه ی ما که 

خودشان در امریكا متولد شدند و بـچه های 

چهار-پنج ســــاله دارند که نســــل دوم 

امریكایی ها محسوب می شوند و در واقع از 

یك پدر و مادر یهـودی زاده ی ایرانـی زاده 

هم متولد شده اند. حاال موقع آمار بـاید این 

ها را حســـاب بـــكنیم یا نكنیم؟ اگر می 

خواهیم آمار را این گونه بگیریم باید اسمش 

را بگذاریم جامعه ی ایرانی تبار که از لحـاظ 

فرهنگی یا تاریخی خودشــان را ایرانی می 

دانند ولی در واقع نه هرگز ایران را دیده اند و نه متولد ایران هستند و  

         جمعیت ایرانیان یهودی داخل کشور حـدود بیسـت 

هزار نفر تخمین زده می شــود، آیا شــما آماری از جمعیت 

یهودیان خارج از کشور هم دارید؟

پوریا وکیل زند 
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بعضی هایشان حتی بـه فارسـی نمی توانند صحبـت کنند. در داخل 

ایران هم آمار دقیقــی وجود ندارد چرا که علیرغم اینكه در بــعضی 

آمارگیری های رسمی مذهب هم سوال می شود بعضی ها یا دوست 

ندارند مذهبشان را بگویند یا از گفتن آن می ترسـند و مذهبشـان را 

اشتباهی ذکر می کنند. پس آمار دقیقـی وجود ندارد، اما آماری که ما 

داریم، در مورد داخل این هست که قبـل از انقـالب حـدود صدهزار 

یهودی در ایران زندگی می کردند و از آن تعداد االن حـدود بیســت 

هزار نفر یا کمتر باقی مانده اند. با توجه بـه این موارد، می توان فقـط 

تخمین زد؛ به آن تعداد صد هزار نفر باید رشد طبیعی جامعه را اضافه 

کرد که بـه طور مثال فرض کنید تا االن ممكن اسـت صدو بیسـت 

هزار نفر شده باشند که بیست هزار نفر در ایران هسـتند و مابقـی در 

خارج از ایران. البته همان طور که گفتم این اعداد تخمینی هست.

     این قـضیه ی بـه گوش رسـیدن صدا، شمشــیر دو دم اســت؛ 

           آقـای کرمانیان؛ بـه نظر نمی توان محــرومیت ها و 

مشـكالت جامعه ی یهودیان ایران، بــه خصوص در داخل 

کشور را نفی کرد؛ با این حال چرا در این رابطه کمتر صدایی 

به گوش می رسد؟ 

4

محرومیت ها و مشكالت را باید به یك صورت نسبـی بررسـی کرد. 

بـه طور مثال ما می دانیم که اقـلیت های دیگر نیز در داخل کشـور 

مورد ستم هستند و شاید یهودیان چون هموطنان دیگرشان بیشـتر 

مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، در نتیجه آنها کمتر به خود اجازه می 

دهند سر و صدا کنند. ولی این یك مساله اسـت؛ در داخل ایران جدا 

از مسائل محرومیت های مربوط به اقـلیت های مذهبـی، متاسـفانه 

مشكالت حقوق بشـر در همه ی سـطوح جامعه هسـت االن ما می 

شنویم که حتی مثالً در همین سه چهار ماه گذشـته بـیش از صد نفر 

اعدام شده اند. وقتی که آدم صحبت از محـرومیت می کند بـاید بـه 

نسبـت جامعه ای که در آن زندگی می کند، خود را بسـنجد. سـوای 

این مسائل آدم اگر بخواهد در مورد هر مسئله ای سر و صدا کند، بعد 

از مدتی حالت این پیش می آید که آن جوامعی که شـما می خواهید 

توجهشـان را جلب کنید، تمایلشـان را از دسـت می دهند. بنابـراین 

بـرای هر موضوعی، سـر و صدا کردن یك شمشــیر دودم اســت، 

بایسـتی آدم بـداند که چه موقـع از این شمشـیر اسـتفاده کند و چه 

موقعی با دشواری های خود بسازد و ساکت بماند.

     در این رابطه چند نكته را باید توضیح بدهم: آقـای مره صدق در 

خارج از ایران و در میان جوامع یهودی خارج از ایران، اعتبـــــاری 

ندارند. ایشـان توسـط جامعه ی داخل ایران انتخاب شـدند، ولی اگر 

اشتباه نكنم تنها کاندیدایی بودند که جامعه اجازه داشـت بـه ایشـان 

رای بدهد و خب مانند بقیه ی انتخاباتی که در داخل ایران انجام می 

شود، کاندیداها از قبل تعیین شـده اند و هر کسـی نمی تواند کاندید 

شود و این شامل جامعه ی یهودیان ایرانی هم می شود. از طرفی در 

حال حاضر هم ایشـان، و هم بـخش عمده ای از رهبـری جامعه ی 

یهودیان ایرانی در داخل، افرادی هستند که مورد تایید نظام بـودند و 

مطابــق آن چارچوبــی که نظام تعیین می کند، می توانند که رفتار 

کنند.

       

           تا چه حد می توانیم اظهارات افرادی مانند آقای مره 

صدق، که نماینده ی کلیمیان در مجلس شـورای اســالمی 

هستند را بازتاب دهنده ی نظر کلیمیان داخل ایران بـدانیم؟ 

آیا ساز و کار این انتخابات شفاف و قابل پذیرش است؟

   آیا فدراسیون یهودیان ایران، حاضر بـه همكاری بـا 

فعاالن و سـازمان های مدافع حقــوق بشــر هســت؟ آیا 
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4

محدودیتی در این رابطه وجود دارد؟

     محدودیتی به هیچ وجه وجود ندارد ولی هر نوع همكاری البته 

بـاید در چارچوب سیاســت های دو طرف صورت بــگیرد؛ فرض 

بـفرمایید که سـازمان های حقـوق بشـری ممكن هسـت در یك 

موردی بـخواهند خیلی تبـلیغات انجام بــدهند، ولی فدراســیون 

آمادگی آن کار را نداشته باشد به هر حال مسائلی هست که بـرای 

ما زنگ خطر دارد یا برعكس؛ مسائلی هستند که ما عالقـه مندیم 

که مطرح کنیم ولی ممكن هست که شما به آن عالقه مند نباشید. 

به طور مثال در این چند دهه ی گذشته بـه خصوص در ده-پانزده 

سال گذشته، تعداد بی شماری محصوالت فرهنگی از قبیل برنامه 

های تلوزیونی، فیلم های ســینمایی و یا روزنامه ها و کتاب هایی 

هستند که کامالً جنبه ی ضد یهودی دارد و مرتب با تائید نظام در 

ایران منتشر می شود. این ها واقعاً برای ما نگران کننده و ترسناك 

است و مسائلی هست که ما با دوستانمان در خارج مطرح می کنیم 

و دولت امریكا و یا سایر دولت های اروپایی را، تا آنجا که دسترسی 

داشته باشیم، آگاه می کنیم. از دید شما ممكن است که این مسئله 

مستقیماً مربوط به حقوق بشر نباشد ولی بـرای جامعه ی یهودیان 

به طور کل بـا توجه بـه سوابقـی که یهودیان دارند، نتیجه ی این 

تبلیغات ضد یهودی و سیستماتیك، حیاتی و خطر برانگیز است.

     ممنون از محبت شما و متشكرم از فعالیت هایی که می کنید و 

واقعاً دستتان را به گرمی می فشـارم. کاری که شـما می کنید، کار 

ساده ای نیست، کاری ست که خیلی به صداقـت احـتیاج دارد که 

حتماً شما این صداقت را دارید و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

           تشــكر می کنیم از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی 

خط صلح قرار دادید.
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فی نفسه اشكال ندارد و محكوم به طهارت است.

مراجع تقلید تشیع چه گفتند ؟

موضوع استفتاء خط صلح: حكم معاشرت یك فرد شیعه ی اثنی عشری با یك فرد یهودی چیست؟

آیت ا... سید علی سیستانی:

فرض سوال بالمانع است منتها به دلیل اینكه آن فرد از اهل کتاب بوده، در رفتار اجتماعی طوری باید عمل کرد که آنها 

از یك مسلمان اخالق، ادب، سماحت و منطق احساس کنند. شاید از همین طریق گرایش به دین اسالم هم پیدا کنند.

در فرض سئوال مانعی نیست و اهل کتاب محكوم به طهارت میباشند ولی فقط باید مواظب بود که افكار ایشان در شما 

اثر منفی نگذارد و شما را از مذهب حق و اسالم و اهل بیت جدا نكند. 

در غیر موارد ضرورت، از معاشرت با آنها اجتناب کنید.

آیت ا... اسدا... بیات زنجانی:

آیت ا... یوسف صانعی:

آیت ا... ناصر مكارم شیرازی:
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) ، در 29 دسامبــر 1927 در کرفلد آلمان،  Rolf Gompertz     آقـای رولف گومپرتز (

متولد شد. به دلیل یهودی بودن دوران کودکی سختی داشت و زندگی عادی برای خانواده 

اش ناممكن شده بـود. هیتلر کمپینی راه انداخته بـود که یهودیان را اهریمنی جلوه دهد و 

شعارش این بود که “یهودیان باعث بدبـختی ما هسـتند.” نازی ها کتابـهای یهودیان را 

غدقن کرده و آتش می زدند و در این راستا کتابهای خانواده ی رولف نیز سـوزانده شـده 

بود. این قانون شامل هر کتابی می شد که توسط یك یهودی نوشته شده بـود، هر کتابـی 

که در مورد یهودیت نوشته شده بود و هر کتابی که ناسازگار با ایدئولوژی نازی داشت. کم کم رولف دیگر قـادر نبـود بـا دوسـتان غیر یهودی خود 

، که به “کریستال ناخت” یا “شب شیشه های شكسته” معروف اسـت، حـمالت سـازمان یافته علیه  1938معاشرت و بازی کند. سپس در 9 نوامبر 

یهودیان در سراسر آلمان و اتریش آغاز شد. سربازان نازی به خانه ی خانواده ی رولف هم آمدند. اما پدرش به آنها گفت که در جنگ جهانی اول در 

30,000ارتش آلمان خدمت کرده است و سربازان بدون اینكه آسیبی به آنها بزنند، رفتند.  یهودی در آن زمان به اردوگاههای کار اجباری فرستاده 

1939شدند، کنیسا ها سوزانده شدند و  یهودی در آلمان و اتریش کشته شدند. رولف خوش شـانس بـود که در  ژوئن  بـه امریكا رفت.  11 2500

خوشحال بود که نجات پیدا کرده بود، اما ناراحت بود که میلیونها تن این شانس را نداشتند. رولف نیمی از خانواده اش را در آشویتس از دسـت داد. 

در امریكا، رولف مشغول تحصیل شد و توانست در رشته ی ادبیات انگلیسـی، مدرك کارشناسـی ارشـد دریافت کند. در ارتش امریكا کار کرد، بـه 

عنوان ویرایشگر روزنامه و همچنین بخش روابط رسانه ای مشغول کار شد، در دانشـگاه تدریس کرد و از او پنج کتاب در رابـطه بـا اهمیت عشـق 

، وی و دیگر یهودیان کرفلد (نیمی از یهودیان این شـهر در طول هولوکاسـت قـتل عام شـده بـودند)، توسـط  1987ورزیدن منتشر شد. در سال 

کلیسای شهر دعوت به بازگشت شدند. رولف پس از آن چندین بار به زادگاهش سفر کرد و در پنجاهمین سـالگرد “شـب شیشـه های شكسـته” 

چندین سخنرانی داشت تا آگاهی در مورد حقوق بشر و آزادیهای فردی را باال ببرد، به امید اینكه جنایاتی چون هولوکاست دیگر هرگز روی ندهد.
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آزادانه، بدون ترس و بلند سخن بگوییم و عمل کنیم

گفتگو با رولف گومپرتز، از بازماندگان هولوکاست

پویا جهاندار

           شما یكی از بازماندگان هولوکاست هستید و افرادی 

را می شناسید که در هولوکاسـت جان خود را از دسـت داده 

اند. چه احساسی داشـتید وقـتی شـنیدید که احـمدی نژاد 

هولوکاست را انكار کرده؟

     عصبانی شـدم. انكار احـمدی نژاد کاری بـی رحـمانه، زشـت و 

ناپسند بود. احساس کردم تاریخ دوبـاره دارد تكرار می شـود. آقـای 

احمدی نژاد هیچ آگاهی و یا سواد تاریخی نداشـت. یك روز تصمیم 

گرفت با انكار هولوکاست، رضایت گروههای رادیكال را بدست آورد 

تا محبوبـیتش در میان کشـورهای عربـی افزایش یابــد. جامعه ی 

یهودی و بـه خصوص آنهایی که جنگ جهانی دوم را تجربــه کرده 

بـودند بســیار بــهت زده شــدند. ما چنین 

انتظاری بـــه خصوص از شـــخص رئیس 

جمهور ایران نداشتیم که مسئولیتش بهبـود 

روابط با کشورها و توسعه ی صلح اسـت. او 

نماینده ی یك کشـور اسـت. ایران کشــور 

بــزرگ و متنوعی اســت بــا مردمی صلح 

دوسـت. چگونه او می توانســت این چنین 

مردمش را نمایندگی کند؟ به جای همدردی 

با قربـانیان، تصمیم گرفت از این موضوع بـه عنوان یك اسـتراتژی 

سیاسی اسـتفاده کند. انكار هولوکاسـت درد قربـانیان را و همچنین 

آنهایی که انسانیت برایشان مهم بود؛ افزایش داد.

     رژیم های دیگری هم در دنیا بوده اند که دست بـه چنین اعمال 

جنایتكارانه ای زده اند. اما آنچه که این نسل کشی را از بقیه جدا می 

کند، به خاطر یهودکشی نیست، بلكه به این دلیل است که این عمل 

توسط یك کشور بسیار متمدن انجام گرفته 

که به خاطر فرهنگش به خودش می بالید و 

اینكه به طور سیسـتماتیك و بـا اسـتفاده از 

پیشـــــــــرفته ترین و مدرن ترین متُد و 

تكنولوژی انجام شــــد. مهم تر اینكه یك 

نسـل کشـی یك طرفه و صرفاً بـر اسـاس 

قومیت و مذهب بود. یهودیان آلمان، دشمن 

در میدان نبرد نبودند و علیه سربـازان آلمانی 

           آقـای گومپرتز، هولوکاسـت اولین نسـل کشـی در 

تاریخ نیسـت، اما توجه ویژهای بـه آن می شـود. می توانید 

بگویید چرا؟
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اسلحه دست نگرفته بـودند. از این رو تالش نازی ها بـرای نابـودی 

آنها قابل تامل است.

     امیدوارم که بدانند؛ البته سالها تبلیغ و عدم دسترسی به کتابـها و 

رسانه های مستقل مانع این کار بوده اسـت. بـه هر حـال عدم درك 

اجتماعی می تواند بــاعث شــود که تاریخ خودش را تكرار کند. اگر 

سـطح آگاهی بـاال باشـد، چنین رویدادهای فاجعه بــاری در جامعه 

جایگاهی نخواهد داشـت. نه تنها فقـط در مورد یهودیان، بــلكه در 

مورد دیگر اقلیت های قومی و مذهبی نیز همینطور اسـت. همچنین 

مهم است که نه تنها مردم بدانند که هولوکاست اتفاق افتاده اسـت، 

بلكه چگونگی اتفاق افتادنش را هم بدانند. رهبرانی مستبـد و دیوانه 

ی قـدرت که بـا وعده های دروغین مردم آلمان را اغوا کردند، از راه 

دروغگویی بـــه آنها خیانت کردند و چون مردم در ناامیدی فردی و 

جمعی بودند، می خواستند که آن وعده ها و دروغ ها را باور کنند.

           چرا فكر می کنید مهم اســت که مردم دنیا و ایران، 

حقیقت هولوکاست را بدانند؟

           رژیم ایران تالش های سازماندهی شـده ای بـرای 

ترویج نفرت علیه اقلیت یهودی در این کشور(ایران) انجام 

می دهد. موضوعات کتب درسـی کودکانشـان را کنترل می 

کند، آنها را از داشتن شغل های دولتی در سطوح باال و بعضاً 

ورود به دانشگاه باز می دارد و حتی بـرخی گروههای تندرو، 

که از حمایت های آشكار رژیم ایران بـرخوردارند، یهودیان 

را تهدید بـــه تخریب اماکن مقدسشـــان کرده اند. این 

اقدامات باعث مهاجرت بسیاری می شود. اینها اعمال بدون 

خشـونت هســتند، اما آیا می توانند بــه یك فاجعه همانند 

هولوکاست-حاال نه با آن وسـعت و ابـعاد-، ختم شـوند و یا 

فكر می کنید گسترش آگاهی در جلوگیری از نفرت موفقـیت 

آمیز بوده است؟ نتایج گسترش نفرت در جامعه چیست؟

          یهودیان ایران قـادر بـه 

صحبــت در مورد کم لطفی ها و 

نقـض حقوقشـان نیســتند. در 

چنین مواردی، نقـش سـازمان 

های حقـوق بشـری چیسـت و 

چگونه می توانند کمك کنند؟

     بـا این که می گویید این اعمال خشـونت آمیز نیسـت، مخالفم. 

تالش بـرای تخریب اماکن مقـدس، خشـونت اســت. جلوگیری از 

تحصیل، اشتغال و حقوق کاری، محدودیت در آزادی های اقتصادی 

و فكری، خشونت است. نویسنده و شـاعر معروف آلمانی، هاینریش 

)، فرا رســـیدن این همه را در  - 1856هاینه(هاینریش هاینه  1707

آلمان می دید. وی صد سال پیش از هولوکاست توسـط نازیها آن را 

پیش بینی کرده بود: “آنهایی که با سوزاندن کتابها شـروع می کنند، 

کارشان بـه سـوزاندن انسـانها ختم می شـود.” وقـتی دنیا می تواند 

شاهد انكار هولوکاست باشـد، دیگر نمی توانید بـگویید این جنایات 

تكرار نخواهد شد. گسترش نفرت، حتی در نوع بدون خشونت آن، در 

نهایت باعث خشـونت می شـود، حـتی اگر فقـط حـرف باشـد. خط 

باریكی بین حرف و عمل وجود دارد.

     اگر شــما یك فعال یا ســازمان 

حقوق بشری هسـتید و می دانید که 

یهودیان ایرانی تحت فشار هسـتند، 

پس بـه وظیفه ی انسـانی خود عمل 

کنید. تماس دوسـویه بـا آنها برقـرار 

کنید و در کنارشـــان بایســــتید تا 

مشكالتشـان حـل شـود. باالبـردن 

سطح آگاهی، انتشار اخبار و اقدامات 
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مسالمت آمیز به آنها کمك خواهد کرد و وضعیت اقـلیت های ایران 

را بهبود خواهد بخشید.

، هفتادمین سـالگرد ”شـب شیشـه های  2008     در 9 نوامبر سال 

شكسته”، من نوشتم و گفتم:”کاش این یك داسـتان کهن می بـود. 

خدایا ای کاش که این چنین بود.” اما نسـل کشـی هنوز بـا ماسـت، 

همه جای دنیا، تهدیدات و نقـض حقـوق بشـر و آزادی های فردی 

هنوز بـا ما هســتند، اینجا و در تمام دنیا، و بــرای یهودیان هم، که 

همچنان مورد هدف قرار دارند؛ از راههای زننده و بـی شـرم، بـرای 

ترویج تنفر و افترا و مرگ.

     بایستی آزادانه، بدون ترس و بلند سـخن بـگوییم و عمل کنیم. 

این درسی بود که از راهی دشوار توسط مارتین نیمولر آموخته شد. او 

یكی از فرماندهان آلمانی بـود، یكی از قـهرمانان جنگ جهانی اول، 

، نیمولر یك کشــــیش  1920ستایشـــگر و پیرو هیتلر در دهه ی 

 ، 1933پروتسـتان شـد و بـعدها هیتلر از او رویگردان شـد. در سـال 

هیتلر به قدرت رسید و سال بـعد نیمولر دریافت که حـمایت از هیتلر 

اشتباه بوده؛ از آن پس او شروع به موعظه علیه هیتلر و نازی ها کرد. 

1937در سـال  صبـر هیتلر بــه ســر رســید و نیمولر را بــه اتهام 

“سواسـتفاده از جایگاه” و “جنایت علیه نظام” دســتگیر کرد و بــه 

اردوگاههای کار اجباری فرستاد. نیمولر جان سالم به در بـرد. بـعد از 

جنگ، هر وقت که او در این مورد صحبـت می کرد، می گفت: “اول 

کمونیستها را بردند، اعتراضی نكردم چون کمونیست نبودم، سـپس 

سوسیال دموکراتها را بردند، چیزی 

نگفتم چون سوســــیال دموکرات 

نبودم. بـعد از آن، اعضای اتحـادیه 

های کارگری را بــردند، اعتراضی 

نكردم، چون عضو اتحــــادیه ای 

نبودم. سپس یهودیان را بردند، بـاز 

هم اعتراضی نكردم، چون یهـودی 

نبودم. بعد از آن آمدند مرا ببرند و در 

آن زمان کســـی نمانده بـــود که 

اعتراض کند.

     نیمولر پاسخ را به ما داده است. 

بایستی آزادانه، بـدون ترس و بـلند 

سـخن بـگوییم و عمل کنیم. از هر 

راهی که می توانیم، کـم یـا زیـاد. 

بایستی علیه نسل کشی اعتراض کنیم. بـرای حقـوق بشـر و آزادی 

های فردی شجاعانه سخن بگوییم، بـه خصوص در دفاع از گروهها 

و افرادی که بـا ما فرق دارند. بایسـتی بـه خاطر آنها و در نهایت بـه 

خاطر روح خودمان اقدام کنیم.

     پیغام من برای مردم این است که تالش کنید تا بر سختی هایی 

که توسط این رژیم به شـما تحـمیل می شـود، غلبـه کنید و سـطح 

آگاهی را در مورد حقوق بشـر و حقـوق زندگی اقـلیتها در ایران بـاال 

ببرید. تاریخ را بـخوانید تا بـه اهمیت صلح پی ببـرید تا مثالی بـرای 

دیگر ملتها و کشـورها در خاورمیانه شــوید. تاریخ بــزرگ و تمدن 

درخشان شما، شما را ملتی بی همتا و ویژه کرده است. با پیشرفت در 

فرهنگ مدارا و صلح می توانید از سـختی ها عبــور کنید. آینده ای 

روشن برای ایران و مردم فوق العاده اش می بینم.

و با این نیایش از تورات به عرایضم پایان می دهم:

ستایش بر تو ای خداوند، خدای ما

تو ای پروردگار، که ما را به زندگی پیوند می زنی

ما را محفوظ می داری

و به ما توانایی می دهی تا در گستره ی زمان زندگی کنیم!

شالوم

            آیا برای مردم و فعالین ایرانی پیغامی دارید؟
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روشنفكران بودند که در برابر 

اســــتعمار روس و انگلیس 

چشم امید بـه بـرخی قـدرت 

هـای دیگـر ماننـد آلمـان (و 

بعدها به امریكا) دوخته بودند 

و آن را در این میان همچـون 

“نیروی سوم”  می دیدند که می توان علیه استعمار روس و انگلیس 

به آن متوسل شد. برای نمونه نویسندگان نشریه ی کاوه مانند تقـی 

زاده، محمد قزوینی، جمالزاده، حسین کاظم زاده ایرانشـهر و غیره از 

این دسـته بــودند. گفتنی اســت نشــریه ی کاوه در طول دوره ی 

نخستین جنگ جهانی در بـرلین منتشـر می شـد و خط و مشـی آن 

بیشتر هواداری از آلمان و نیروهای متحـدین علیه دشـمنان آن بـه 

ویژه انگلستان و روسیه بود. هزینه های این نشریه همواره بـر عهده 

ی دولت آلمان بــود که بــه صورت یارانه ای سیاســی و فرهنگی 

پرداخت می شد. 

     از این رو می توان دریافت که تبــلیغات و سیاســت جلب توجه 

ایرانیان به آلمان نیز پیش از نازی ها و شعارهای آریایی گرای شـان 

وجود داشته است. این سیاسـت از زمان تشـكیل دولت قـیصری در 

آلمان و در تالش برای رقابت با دیگر قدرت های اروپایی آغاز شـده 

بود. 

     با وحدت آلمان و ظهور امپراتوری جدیدش، این کشور به زودی 

در رقابت با قـدرت های بـزرگ اروپا، بـه ویژه بـریتانیا قـرار گرفت. 

قیصر آلمان بر باور بـود که بـهترین راه تضعیف امپراتوری بـریتانیا، 

مشـغول کردن آن در منازعات اسـتعماری اســت. ویلهلم دوم، این 

ســودا را داشـــت که 

کشورهای اسالمی در 

برابر اسـتعمار بـریتانیا 

قیام کنند، تا این رقیب 

چنـان گرفتــار ایــن 

قـیامها شـود که نتواند 

مزاحمتی بـرای آلمان 

پدید آورد. او در تعقیب 

این اندیشــــه بــــه 

300خاورمیانه سفر کرد و اعالم داشت: “ به  میلیون مسـلمان جهان 

اطمینان می دهم که قیصر آلمان برای همیشه دوست پیروان محمد 

تذکاری کوچك

پیشینه ی آلمان دوستی ایرانیان

     همزمانی تصادفی اما معنادار، یا بـه قـول کارل گوسـتاو یونگ، 

تواردی جالب توجهی است که، زمان نگارش این مطلب مقارن شده 

بـا نهم نوامبـر که سـالروز رخداد “کریسـتال ناخت” یا همان  شـب 

1938شیشه های شكسته است. در چنین روزی بـه سـال  در آلمان، 

نازی ها در قالب گروههای فشار و به اصطالح لبـاس شـخصی ها و 

البته با پشتیبانی پلیس و نیروهای دولتی، شبـانه بـه منازل و محـل 

کسـب و کار یهودیان حـمله بـردند و ضمن ضرب و جرح آنان، بــه 

غارت اموال و تخریب مكان زندگی و کسب کار ایشان پرداختند. در 

1400یك شب  محـل کسـب،  کنیسا و نیایشـگاه و بیشـمار  7500

1300منزل و مكان زندگی غارت و تخریب شـد؛ بـنا بـه قـولی  نفر 

کشته و افراد فراوانی نیز بازداشت شـدند. این رخداد آغازی بـود بـر 

روند کشتار سیستماتیك یهودیان در اروپا که هولوکاست نام گرفت. 

از این رو نهم نوامبر را روز جهانی مقابله با سامی ستیزی و فاشیسـم 

اعالم کرده اند. از این توارد سود می جویم و این نوشته را که نگاهی 

است به تاریخچه ی نازیسم در ایران، به قربـانیان این رخداد تقـدیم 

می کنم.

     هنوز فراوان یافت می شـوند ایرانیان سـاده لوحـی که تبـلیغات 

نازیها درباره ی ریشه ی مشترك آریایی ایرانیان و آلمانی ها و از این 

رو جایگاه ویژه ی ما نزد ایشـان را بـاور دارند و گمان می بـرند، اگر 

هیتلر در جنگ جهانی دوم بـرنده می بــود، او پایتخت این کشــور 

آریایی را به پاریسـی دیگر بـدل می سـاخت. همین طمع خام کافی 

است که برای این گروه ساده اندیش، دریغ و افسوسی فراهم آید بـه 

سبب شكست نازیسم 

در جریــان جنـــگ 

جهانــی دوم و ایــن 

حسـرت که ای کاش 

آلمانی ها بـــرنده ی 

جنگ می بــودند و از 

این نمد کالهی نیز به 

ما می رسید.

     به هر رو جذابـیت 

آلمان برای دسـت کم شـمار قابـل توجهی از ایرانیان، پس از ظهور 

نازیسم به اوج خود رسید اما در ایران حـتی پیش از آن نیز گروهی از 
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خواهد بود.

     ویلهلم دوم که به کارآیی سالح مذهب علیه رقبای خود پی برده 

بود، مسلمانان مستعمرات بریتانیا و فرانسه را به “جهاد اسالمی علیه 

1898کفار” تشویق کرد. او بـه سـال  در پیامی بـه دلجویی از “امت 

غیور اسـالم” پرداخت و در دمشـق بــه زیارت آرامگاه صالح الدین 

ایوبی، سردار بزرگ اسالم در مبـارزه بـا اروپاییان، رفت و از جهاد او 

علیه مهاجمان کافر ستایش کرد. همچنین او در آستانه ی نخسـتین 

جنگ جهانی به سلطان عثمانی پیشـنهاد داد که حـكم جهاد جهان 

اسالم علیه کفار (بریتانیا) صادر شود. برخی علمای شـیعه نیز از این 

دعوت به جهاد، استقبال کردند. آنان قـیصر آلمان را “ناجی اسـالم” 

خواندند و بـه او “حـاجی ویلهلم محـمد” لقــب دادند. بســیاری از 

مسـلمانان صادقـانه بـاور داشـند که خداوند ویلهلم را بـرای رهایی 

اسالم از دست کفار روس و انگلیس فرستاده است.

     با بـروز نخسـتین جنگ جهانی، همانگونه که بـعدها بـه هنگام 

دومین جنگ جهانی نیز رخ داد، بســیاری از ایرانیان آرزو می کردند 

که آلمان و متحـدانش در جنگ پیروز شــوند تا ایران از ســلطه ی 

بیگانگان نجات یابد، آرزویی که البته در پی شكست آلمان در جنگ 

ناکام ماند اما به همدلی با شكست خورده، بیشتر دامن زد.

     شكست آلمان در نخستین جنگ جهانی، احسـاس خوارشـدگی 

آلمانی ها برای این شكست و به ویژه زیاده روی قـدرت های بـرنده 

در جنگ در خوارشماری آلمانی ها و تحمیل غرامت های سنگین بر 

این کشور، از جمله ریشه های برآمدن نازیسم در آلمان شـمرده می 

شود. هیتلر با شـعارهای میهن پرسـتانه و وعده ی احـیای قـدرت و 

عظمت آلمان موفق شد از احساسات جریحـه دار شـده ی آلمانی ها 

برای رسیدن به قدرت بهره برداری کند. خستگی مردم از اوضاع نابه 

سامان اقتصادی و نیز بحران ها و آشفتگی ها و عدم امنیت اجتماعی 

در گرایش آلمانی ها به هیتلر کارگر افتاد.

     جالب اینكه در چنین دورانی همانندی هایی نیز در علل توفیـق 

رضا شاه در ایران به چشم می خورد. رضا شاه نیز با تكیه بـه اندیشـه 

ی ایران باستان گرایی، تالش برای رهایی از سلطه ی انگلسـتان و 

روسیه، مدرن سازی کشور و بیرون آوردن کشـور از هرج و مرج ها و 

اوضاع آشفته ی اجتماعی نزد بخش هایی از روشـنفكران و مردم بـا 

اقبال روبه رو شد. این رضا شاه بود که کوشـید در داخل کشـور و نیز 

در جهان، واژه ی ایران را جایگزین واژه ی پارس (پرشــین و پرزین 

در زبانهای اروپایی) کند تا از این طریق به  اصل و نسـب آریایی این 

از آلمان دوستی تا نازی گرایی میان ایرانیان 

کشور و هم خانوادگی اش با آریاییان اروپا تاکید گذاشته باشـد. جای 

شگفتی ندارد که رضا شاه نیز در کوشـش بـرای کوتاه کردن دسـت 

روسیه و انگلسـتان در امور ایران، بـه آلمان نازی بـه چشـم متحـد 

بنگرد؛ به ویژه آنكه نازیها نیز بـا عالقـه ی وافری می کوشـیدند بـا 

پیشـنهادها و وعده هایی جذاب در ایران صاحـب نفوذ شــوند. آنان 

طرحـهایی متعدد و متنوع بــرای نفوذ در جهان اســالم، بــه ویژه 

خاورمیانه، به منظور رقابت با بریتانیا تهیه کرده بودند. نازیها به یاری 

شرق شناسان و اسالم شناسان آلمانی و نیز دسـتگاههای تبـلیغاتی 

خود کوشیدند، عالقـه ی کشـورهای اسـالمی را بـا شـعارهای ضد 

انگلیسی، به آلمان جلب کنند. در پیگیری این سیاست کلی، ایران به 

سبب منابع نفتی و موقعیت اسـتراتژیك اش بـر اسـاس نظریه های 

ژئوپولیتیكی، همچون پلی بـرای چیرگی بـر منطقـه و خلیج فارس 

شمرده می شد؛ اندیشه ای که متفقین نیز پس از بروز جنگ با اشغال 

ایران تاییدش کردند. بـه هر رو دسـتگاه تبــلیغاتی آلمان نازی و از 

جمله بـخش فارسـی رادیو بـرلین تبــلیغ می کردند که ایرانی ها و 

آلمانی ها هر دو آریایی و از یك نژاد هســتند و بــاید بـــا هم علیه 

دشمنان مشترك خود متحد شوند.

     از جمله یكی از رشوه هایی که دولت نازی بـرای جلب حـمایت 

رضا شاه به او داد، مستثناء شـمردن “ایرانیان بـه سـان آریایی های 

پاك و پالوده از قـوانین نژادی نورمبـرگ” بـود. ابـالغ این مصوبـه 

موجب شـد، بــعدها در دوره ی جنگ جهانی دوم شــمار فراوانی از 

یهودیان در اروپا بـه یاری کارمندان ســفارتخانه های ایران در این 

قاره، گذرنامه ی ایرانی دریافت کنند و از مرگ رهایی یابند. در برخی 

موارد این یاری ها در ازای دریافت پول و گاهی نیز صرفاً بـر اسـاس 

انسـان دوســتی بــرخی از دیپلمات های ایرانی صورت گرفت. اما 

سـوگمندانه بـه اسـتثنای موارد اندکی مانند ســریالی تلویزیونی در 

ایران، به نام “مدار صفر درجه”، یا اشـاره ای کوتاه از عبـاس میالنی 

در کتابش “نگاهی به شاه” کمتر کسـی دربـاره ی این پرده از تاریخ 

مدارای ایرانیان بــا یهودیان ســخن گفته و از شــیندلرهای ایرانی 

ستایش کرده است.

     کوششـهای نازی ها بـرای جلب حـمایت ایرانیان بـا استقبـال 

گروههایی از روشـنفكران و مردمان عادی ایرانی روبـه رو شـد. اگر 

نشـریه ی کاوه در نخسـتین دوره ی انتشـارش گرایش های آلمان 

دوسـتانه از خود نشـان داد، این مجله ی ایران باسـتان بـود که بـه 

شكلی افراطی تر در دوره ی نازی ها به این امر پرداخت. این نشـریه 

) آغاز بـه انتشـار  1933که کمابیش با روی کار آمدن نازیها(به سال 
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عكسهای بـزرگ تا چند ماه در طرف راسـت و چپ ورودی چاپخانه 

چسبیده بود. این عكسها پیام روشنی داشـتند: علی امام اول اسـت و 

پیشوا امام آخر.” همو می نویسد: ”تنها اگر بتوانیم روحانیت کشـور را 

با تبلیغات آلمانی همراه کنیم، آنگاه شكی نیست که توده های وسیع 

مردم ایران را در کنار خود خواهیم داشت.” وابسته ی فرهنگی وقت 

در ایران نیز بـه مقـامات مافوق خود در بــرلین گزارش می دهد که 

“درآمیختن تبلیغات سیاسی با باورهای دینی ایرانیان”، به موفقـیت 

فراوانی دست یافته است. 

     نویسـنده ی کتاب آلمانی ها و ایران شــرح می دهد که پیش از 

اشغال ایران توسط متفقین، شایعات عجیبی درباره ی هیتلر بـر سـر 

زبـان ها افتاده بـود. بـرخی از مالیان موعظه می کردند که هیتلر از 

اخالف پیامبر اسالم است و زیر پیراهن خود عكسی از امام علی را با 

خود دارد. در برابـر، عده ی دیگری عقـیده داشــتند که هیتلر از اول 

مسلمان نبوده، بلكه به دنبـال مطالعه و تحقـیق بـه اسـالم گرویده 

اســت. بــرخی نیز می گفته اند عالمت 

صلیب شكســته که هیتلر و نازیها بـــر 

بازوی خود می بندند، در واقـع همان نام 

علی بــا خطاطی جدید اســـت. صادق 

هدایت در کتاب”حاجی آقـا”ی خود بـه 

این باور خنده دار اشاره ای دارد.

     محله ی نازی آباد تهران، در دوره ی 

مقبــولیت هیتلر در ایران بــنیاد یافت و 

نامش را نیز از واژه ی نازیسـم بــرگرفت. این را هم بــاید همچون 

تمثیلی معنادار دانست که هنوز یكی از مناطق پایتختمان که دسـت 

برقضا دستی در برافروختن آتش انقالب اسالمی داشته اسـت، هنوز 

چنین نام شرم آوری بر خود دارد و ناآگاهی بیشتر ما به تبار و پیشینه 

ی این نامگذاری به همان غفلت ما به ریشه های پنهان نازی گرایی 

در جامعه می ماند.

     بـا تاسـف بـاید گفت نازی گرایی نزد ایرانیان تنها بـه حـوزه ی 

نظری ختم نشد و در عمل نیز نازی های ایرانی یافت شدند که برای 

تحقـق بـاورهای نژادپرســتانه و تمامت خواهانه می کوشــیدند. از 

شناخته شده ترین این نازی ها می توان از داوود منشـی زاده، بـنیان 

گذار سومكا (نام اختصاری حزب سوسیالیسـت ملی کارگران ایران) 

نام برد.

     او که در جوانی در آلمان تحـصیل می کرد، ابـتدا در مونیخ بــه 

از نازی دوستان تا نازیهای ایرانی و حزب سومكا

کرد، رفته رفته بیش از پیش رنگ و بوی نژادپرستانه و نازیسـتی بـه 

خود گرفت و بـــــه دفاع از نظریه های نازیها پرداخت. هر چند این 

نشریه تنها یك سال منتشر شد اما، توانسـت گفتمان نژادپرسـتانه را 

رواج دهد و استحـكام بخشـد. پس از جنگ جهانی دوم نیز، دوبـاره 

نشریه ی ایران باسـتان منتشـر شـد. از سـوی دیگر نازی گرایی در 

میان مردمان عامی ایران حـتی شـدت و حـدت بیشـتری داشــت. 

باورهای عجیب و غریب و گاه حتی خرافه آمیزی که بـرخی از عوام 

ایرانی درباره ی نازیسم و شخص هیتلر داشـتند، بیشـتر بـه لطیفه و 

شوخی می ماند و افراد عاقل به دشـواری بـتوانند بـاور کنند که این 

لطیفه ها به راستی واقعیت داشـته اند. اما سـوگمندانه و شوربـختانه 

باید اعتراف کرد که این فقر اندیشـه و فرهنگ در آن بـرهه از تاریخ 

ایران واقعیت داشت و خود این امر نشـان می دهد، فاشیسـم در چه 

فضا و با چه مصالحی می تواند رشـد کند. بـرخی از عوام بـه جد می 

گفتند ژرمنها (آلمانی ها) اصل و تباری ایرانی دارند و در گذشـته ای 

دور از کرمان بــه آلمان کوچیده اند و نام 

ژرمن تغییر تلفظ همان کرمان اســــت! 

بــــــرخی هم اصل و نصب هیتلر را از 

لرسـتان ایران می دانســتند و می گفتند 

“هیتلر” در واقـع همان “هیت لُر” بــوده 

است.

     به تازگی کتاب جدیدی به نام آلمانی 

ها و ایران بـه نوشـته ی ماتیاس کونتزل 

در برلین منتشر شده که اشاره های جالبی درباره ی موضوع سـخن 

ما دارد.(1) نویســنده ی این کتاب ســـند می آورد که بـــرخی از 

روحانیون در قم، هیتلر را از اخالف پیامبر اسالم دانستند و دسـته ای 

از علما تا آنجا پیش رفتند که گفتند هیتلر همان “امام زمان” اســت 

که برای احیای دین محمد ظهور کرده است.

     سند جالب دیگر گزارشـی اسـت که اروین اتل، سـفیر آلمان در 

1941تهران، در فوریه ی  به مقامات بـرلین فرسـتاده اسـت. او می 

نویسد: ”سفارت ما از چند ماه پیش از منابع گوناگون مطلع شده است 

که برخی از مالیان در سراسـر کشـور بـاالی منبـر از پدیده ای تازه 

سخن می گویند؛ دال بر این که خداوند امام زمان را در هیئت آدولف 

هیتلر به زمین فرستاده است. در سراسر کشور، و بـدون هیچ دخالتی 

از جانب سفارتخانه ی ما، شایع شده است که پیشـوای آلمان بـرای 

نجات این کشـور آمده اسـت... در تهران یك ناشـر، عكس هایی از 

پیشوا (هیتلر) و امام علی، امام اول شیعیان، را چاپ کرده اسـت. این 
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ســودای یكپارچگی ایران و افغانســتان می 

کوشید و در انجمن ایران و افغان فعال بـود. او 

1939از سال  با بـهرام شـاهرخ(فرزند اربـاب 

کیخسـرو) گوینده ی معروف بـخش فارسـی 

رادیو آلمان همكاری می کـرد. جالـب اینكـه 

بهرام شاهرخ تفسـیرهای ایدئولوژیك خود را 

اغلب با آیه هایی از قـرآن همراه می کرد. این 

دو بـه مانند دیگر نازیها تبـلیغ می کردند که ریشـه ی تمام آفت ها 

استعمار انگلستان است و هدایت این کشور را هم یهودیان به دسـت 

گرفته اند.

    بهرام شاهرخ و برخی دیگر نازی ها در توجیه سیاست ضدیهودی 

دولت آلمان، عملیات ضدیهودی هیتلر را بــا غزوات محــمد، علیه 

طوایف یهودی مقایسـه می کردند. در چنین سـالهایی منشـی زاده، 

عضو حزب نازی آلمان شده بود و رهبران حـزب بـه او اعتماد کامل 

داشـتند. او در همین سـالها بـا ســازمان تبــلیغات آلمان نازی آغاز 

همكاری کرد و در”داس رایش”، روزنامه ی حـزب نازی، مطلب می 

نوشت. منشی زاده چنان به هیتلر عالقـه مند بـود که سبـیل و موی 

سرش را به شیوه ی هیتلر اصالح و آرایش میك رد و مانند او شـور و 

شـوق عجیب و غریبــی هنگام ســخنرانی از خود بــه نمایش می 

گذاشـت. او عامل موثری در ارتبـاط بـین آلمان نازی و ایران بــود. 

تعصب او در نازی گرایی به حـدی بـود که بـه رغم سـمت اسـتادی 

ادبـیات دانشــگاه لودویگ ماکســیمیلیان مونیخ، چند روز پیش از 

سقوط برلین هنگامی که نیروهای ارتش شوروی پشت دروازه های 

شهر برلین بودند، در حال همكاری بـا نیروهای اس اس، بـه شـدت 

زخمی شد و دو سال در بیمارستان هاى پتسدام، برلین و مونیخ به سر 

1330برد. منشـی زاده در  خورشـیدی بـه ایران بازگشـت. او پس از 

بازگشت بـه ایران بـر اسـاس الگوی حـزب ناسـیونال سوسیالسـت 

کارگران آلمان، حزب سوسیالیسـت ملی کارگران ایران، سـومكا، را 

تشكیل داد. این گروه به طور عمده از ملی گرایان تشكیل شده بـود، 

اما همانگونه که گفته شد بسیاری از رفتارهای اعضای حزب تقلیدی 

از رفتار نازی های آلمان بود. آنان به شیوه ی نازیها سـالم می دادند 

و نشان سواسـتیكا و رنگهای سـیاه و سـفید، آرم و رنگهای رسـمی 

حزب بودند؛ با این حال اعضای حزب به شاه نیز احترام می گذاشتند.

     ایدئولوژی سومكا بر پایه ی همان شعارهای نازی ها بود. حـزب 

در ایران و در نخستین مرحله علیه متفقین اشـغالگر فعالیت می کرد 

اما هدف اصلی حزب علیه ایدئولوژی کمونیسم بود و تالش فراوانی 

علیه حزب توده به خرج میداد. سرانجام این حـزب 

با حكومت پهلوی اختالف یافت و رهبـری آن بـه 

خارج از کشور منتقل شـد. پس از چندی دگرگونی 

بـنیادی در حـزب صورت گرفت و اعضای باقــی 

مانده به همراهی با نیروهای بهرام آریانا پرداختند. 

نفرت از اعراب و کمونیستها و جذب روشنفكران از 

ویژگیهای حـزب ســومكا بــود. گفته می شــود 

نیروهای سومكا بـعدها در قـالب احـزاب پان ایرانیسـتی بـه فعالیت 

پرداختند و جذب این گروهها شدند؛ البته پان ایرانیستها همدلی خود 

با نژاد پرستان نازی را، همواره رد کرده اند.

    شاید نازی گرایی در ایران گرایشی مربوط به گذشته شمرده شود 

که دیگر سخیف بودنش بر همگان آشكار شده اسـت. امروزه نه تنها 

آریایی بودن ایرانیان، بلكه امكان خلوص نژادی نزد هر ملت دیگری 

از جمله آلمان زیر سـوال رفته اسـت. نه تنها اکنون بـلكه در روزگار 

نازی ها نیز آنان باوری به آریایی بودن و اشـتراك نژادی ایرانیان بـا 

آلمانی ها نداشتند. نظریه پردازان نازی، مانند آلفرد روزنبرگ، بر این 

باور بودند که ایرانیان امروزی بـا “نژاد آریایی” هیچ ارتبـاطی ندارند، 

اما در عین حـال بـهره گیری از عواطف ایرانیان را بـرای پیشـرفت 

مقـاصد خود سـودمند می دیدند. او بـه پیروی از کنت دو گبـینو، که 

نازی ها سخت تحت تاثیر آموزه های او درباره ی نابرابری نژادهای 

انسانی بـودند، بـه دیده ی خوارشـماری بـه ایرانیان و بـه طور کلی 

مشرق زمینیان می نگریستند. ساده لوحی اسـت که بـپنداریم امثال 

هیتلر و گوبلز ایرانیان را هم رتبه ی خود می دانستند. فقـط نكته ای 

که در میان است، ضرورت های سیاسی در ظاهر سازی های تبلیغی 

نازی هاسـت. این ضرورت سیاسـی بـود که هیتلر را واداشـت علیه 

انگلیسـی ها که از لحـاظ نژادی نه تنها آریایی بـلكه پســرعموگان 

آلمانی ها بودند با ژاپنی ها، که بـی هیچ تردیدی آریایی نبـودند، هم 

پیمان شود. ژاپنی ها که سهل اسـت نازیها حـاضر شـده بـودند بـه 

اعراب که آشـكارا سـامی بـودند، یاری رســانند تا چوب الی چرخ 

انگلیسی های آریایی کنند. آنچه نازی دوسـتان ایرانی نمی توانند یا 

نمی خواهند ببینند این است که همه ی این ابـراز دوسـتی ها تنها و 

تنها تا هنگامی بــود که ایرانیان یا اعراب می توانســـتند خاری در 

پهلوی رقیب باشند. بی تردید اگر آلمان متفقـین را شكسـت می داد 

فردای آن روز، نوبت به بـردگی کشـاندن ایران و اعراب بـود. تاریخ 

نشان داد که ارتش آلمان پس از فتح نواحی بالتیكی اتحاد شـوروی، 
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که از فرط ظلم های استالین به پیشـواز نازی ها شـتافته بـودند، چه 

رفتاری با استقبال کنندگان خود کرد و چگونه بـه قـتل عام ایشـان 

پرداخت.

     به رغم همه ی این گفته ها فعاالن حقوق بشری ایران همواره با 

نگرانی و دقـت فعالیت های گروههای نئونازی را دنبــال می کنند. 

همان گونه که باورهای خرافه آلود گذشـتگان ما دربـاره ی هیتلر و 

نازی ها به گمان ما شوخی می نمود، اما واقعیت داشت و می باید بـا 

شگفتی فراوان گفت وجود حزبهای ایرانی نئونازیسـتی نیز، هر چند 

شوخی می نماید اما متاسـفانه کماکان هم وجود دارد. اینجاسـت که 

بـاید کالم گریبـایدوف را بـازگفت که زمانی سـروده بـود : “بــه تو 

حقایقی را خواهم گفت که از هر دروغی باور ناپذیرتر است.” نكته در 

این اسـت که بـه سبـب ممنوعیت چنین تشـكل هایی، نئونازی ها 

فعالیت هایی زیرزمینی دارند و از این رو هرگز نمی توان بــه دقــت 

تخمین زد که، حــجم کلی این کوه یخی که ما فقــط تكه ی روی 

آبش را می بینیم، چقـدر اسـت؟ بـا این حـال چون امكان ناشـناس 

ماندن در دنیای مجازی وجود دارد، نازی گرایان در آن فضا بــــــا 

آسـودگی بیشـتری بـه بـیان دیدگاه های خود می پردازند. بــه این 

ترتیب کند و کاوی در دنیای مجازی شیوه و ابـزاری مناسـب بـرای 

گمانه زنی درباره ی میزان جدی بـودن جریان نژادپرسـتی در ایران 

اســـت. گشـــت و گذاری در دنیای مجازی نشـــان می دهد که 

شوربختانه خزعبالت نژادپرستانه حتی در شكل و قالب نازی گرایی 

و هیتلر پرستی هواخواهان فراوانی نزد شماری از ایرانیان دارد. تعدد 

سایتها و وبالگهای فارسی زبانی که آشكارا از نازیسـم هواداری می 

کنند، موجب شگفتی و تاسف فراوان است و نشانه ای از این واقعیت 

که گروههایی بـا اندیشـه های فاشیسـتی بسـیار بـیش از آنچه می 

پنداشته ایم، وجود دارند و زیر پوست جامعه فعال هستند. سوگمندانه 

بـاید گفت بـه نظر می رسـد سـایتها و بــر این قــیاس گروههای 

نژادپرسـتانه در ایران رو بـه رشـد نیز دارد. داده های دنیای مجازی 

زنگ خطری برای ماسـت. هر چند گروه های نئونازی از یكسـو بـه 

سبب گرایش های شوونیسـتی و ضد اسـالمی خود در ایران بـرای 

فعالیت علنی دچار مشـكل و ممنوعیت هســتند، اما بخشــهایی از 

حاکمیت با ترویج اندیشه های یهود ستیزانه و تاثیرپذیری از روشـها 

و آموزه های نازیستی مستقیم و غیر مستقیم بـه پدید آمدن و ترویج 

اندیشه ها و گروههای نازیستی در ایران یاری می رسانند. هیچ جای 

شگفت نیسـت، بـرخی از دسـت راسـتی های افراطی و یهود سـتیز 

آلمانی که شـهره بـه گرایشـهای نازیســتی هســتند(نمونه ی آن 

هورست مالر از فعاالن حزب ناسیونالیست آلمان “ان.پ.د” که البـته 

دولت آلمان بـا توقـیف گذرنامه اش از سـفر وی بـه تهران ممانعت 

کرد)، به سمینار دولتی “افسانه ی هولوکاست” دعوت می شوند و بـا 

رغبت تمام به این دعوت پاسخ مثبت می دهند.(2) البـته بـا تحـلیل 

وضعیت کنونی جهان و شرایط و عوامل تاثیرگذار، مشكل بتوان باور 

کرد نئونازیسم چندان شانسی در اروپا و بلكه در جهان داشته باشـد. 

بررسـی سـایتهای نژادپرسـتانه و فاشیسـتی نشـان می دهد، عمده 

هواخواهان نظریه های نازیستی جزو گروه سـنی نوجوانان و جوانان 

هستند که هنوز به بلوغ فكری نرسیده اند؛ و این نیز قابل انكار نبـود 

که فاشیسـم نیز در طول تاریخ بیشـتر از همین مسـتضعفان فكری 

یارگیری کرده است. از این رو ممكن اسـت گرایش عده ای نوجوان 

به ترهات فاشیستی را گذرا و نامهم بشماریم و جدی نگیریمشان. اما 

آنچه موجب نگرانی است، پیامدهای این بازیهای خام کودکانه است 

که ممكن اســت چندان هم کودکانه نباشــد. گردشـــی در همین 

سایتهای نژادپرستانه نشان می دهد که چگونه سـتایش خشـونت و 

بیزاری های نژادی بـه ایجاد چرخه ی خشـونت و قـوم گرایی های 

متعصبـانه ی متقابـلی دامن زده اســت. گروهی در این ســو دم از 

نژادپرسـتی پارســی زده اند و زیر بــیرق صلیب شكســته، عكس 

یادگاری گرفته اند و در ســویی دیگر خوارشــمردگانی دیگر عمالً 

دست به ترور همین نابـالغان خام اندیش زده اند و متقابـالً از سـوی 

مقابل تهدید به انتقـام شـده اند. نژاد پرسـتی و هواداری از نازیسـم 

آینده ای ندارد اما نگرانی بـرخی از فعاالن حقـوق بشـر و راقـم این 

سطور بـه نكته ی دیگری بـازمی گردد؛ و آن اینكه بـازی های بـی 

فرجام نژادپرستانه چرخه ای از واکنش های متعصبانه ی متقابـلی را 

دامن زند. روزگاری در این دیار گرفتار جنگ های شــیعه و ســـنی 

بودیم و اکنون عده ای دانسته یا نادانسـته بـه کینه و نفرت فارس و 

غیر فارس دامن می زنند. در واقع نژادپرسـتی و نئونازیسـم آینده ای 

در ایران ندارد اما سوگمندانه بـه رواج قـوم گرایی و جدایی خواهی و 

نفرت های قـومی یاری می رسـاند؛ آنچه موجب نگرانی اســت در 

همین نكته نهفته است.

*نویسنده و منتقد ادبی

منابع:

115- امینی نجفی، علی، روابط آلمان و ایران، “یگانگی نژاد آریایی”، وبسایت بی بی سی فارسی،  
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ترك سرزمین مادری؛ چرایی و گستره

     ایران از نظر تنوع قومیتی و مذهبـی کشـوری رنگارنگ محسـوب 

می شود که ساختار سیاسی و اقـتصادی متمرکز و متكی بـر ایدئولوژی 

دینی آن، تاثیر به سزایی بر کیفیت زندگی شـهروندانش داشـته اسـت؛ 

یهودیان ایران یكی از این اقلیت ها هستند که در طول حضور چند هزار 

ساله در کشور، با فراز و نشیب های فراوانی روبـه رو شـده اند و تغییر و 

تحوالت سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران تاثیر قابل توجهی بر کیفیت و 

تامین امنیت زندگی آنان بر جای گذاشته است. 

     تاریخ ورود یهودیان به خاك ایران، که به کلیمیان مشهور هسـتند، 

بـه پیش از میالد مسـیح بــاز می گردد؛ بــه روایت اســناد تاریخی و 

روایتهای موجود، حدود 8 قرن پیش از میالد مسـیح، اولین یهودیان در 

ایران، از شصت هزار اسیری بودند که توسط پادشاه آشـور اسـیر شـده 

بودند و به مناطق غربـی و شـمال غربـی فالت ایران و در واقـع جلعاد 

(دماوند امروزی) کوچانده شـدند.(1) در حقیقـت سـكونت یهودیان در 

ایران سابقه ای نزدیك به سه هزار سال دارد و در تمامی این سـه هزار 

سال زندگی آنان با فراز و نشیب هایی همراه بـوده اسـت؛ از دوره هایی 

که آنان به آرامی زندگی می کردند تا دوره های سخت و پر مشقت.

     در زمان خشایارشاه، یهودیان ایران از کشتاری وسیع که برای آنان 

تدارك دیده شده بـود، جسـتند که در تاریخ یهودیان بـا نام “واقـعه ی 

پوریم” از آن نام برده می شود. واقـعهای که بنابـر روایت های موجود، 

موجب کشــتار تعداد بســـیاری از 

طراحان نقشه ی مرگ یهودیان در 

زمان خشایارشاه شده است.

    اکنون آرامگاه بــــــــرخی از 

شخصیت های دینی قـوم یهود نیز 

در شهرهایی مانند کاشان، شـوش، 

همدان و تویسـرکان واقــع شــده 

اسـت؛ اگر چه مرز میان واقــعیت و 

افســانه در داســتان های تاریخی 

روشـن نیسـت، اما شـواهد تاریخی 

موید حضور مستمر یهودیان در برخی از مناطق ایران بـوده اند. بـا این 

وجود، تحوالت سیاسی همواره موجب بـی ثبـاتی وضعیت یهودیان در 

ایران شده است. به عنوان مثال پس از مرگ خشایارشاه یهودیان ناچار 

به مهاجرت از شوش به همدان شدند.

تاریخ ورود یهودیان به ایران

زندگی پر فراز و نشیب یهودیان در ایران

     از سـوی دیگر استقـرار 

حـكومت های مذهبــی در 

تاریخ ایران عامل موثری بر 

کیفیت زندگی یهودیان بوده 

است. به غیر از  فشـارهایی 

کــه یهودیــان در زمـــان 

حكومت ساسـانیان که دین 

رسمیِ حكومت در دوران آنان زرتشتی بـود، تحـمل کردند، پس از آن 

نیز فشارهای زیادی بر آنان وارد شد،(2) در دوران اسـالم، یهودیان نیز 

مانند زرتشتیان ایران برای ادامه ی زندگی عادی خود با دشـواری های 

بســیاری مواجه شــدند. اگر چه تصورات منفی موجود در میان اعراب 

مسلمان از یهودیان،(3) می توانست مشكالت یهودیان ایران را تشدید 

کند، اما این مسائل موجب ترك ایران توسط یهودیان نشـد؛ شـاید بـه 

دلیل آنكه ایرانیان و یهودیان در طول تاریخ اسـالم همواره بــه عنوان 

معارضان خالفت و حكومت اعراب شـناخته می شـدند و از این حـیث 

اشتراکات فراوانی داشتند. عالوه بر این در دوران صدر اسـالم یهودیان 

بـا پرداخت مالیات بـه رهبـری سیاسـی یهودیان که بــا عنوان “راس 

جالوت” شناخته می شد و مورد تایید دستگاه خالفت بود، توانسـتند در 

برابر تشدید مشكالت خود ایستادگی کنند. پرداخت به موقـع مالیات از 

جانب یهودیان در طول تاریخ ایران همواره یكی از دالیل بـرخورداری 

نسبی آنان از امنیت بـوده اسـت. این مسـئله عالوه بـر دوران خالفت 

امویان و عباسیان، در زمان ساسانیان نیز کمك فراوانی به تامین امنیت 

یهودیان در ایران می کرد. شاید همین مسـئله بـود که تمایل یهودیان 

بــرای بــرخورداری از مشـــاغل 

معامالتی و صنعتی را افزایـش مـی 

داد و موجــب مهاجــرت آنــان از 

روستاها به شهرها می شد.

     این وضعیت در دوران غزنویـان 

و سلجوقــیان نیز ادامه داشـــت و 

بــرخی از یهودیان توانســتند بــه 

مشاغل مهم دولتی در ایران دسـت 

یابـند که خود نشـانه ای از پذیرش 

تامین امنیت یهودیان توســــــط 

حكومت های وقت در ایران است. بـا حـمله ی مغوالن و از میان رفتن 

مرزهای دینی و جغرافیاییِ فتح شده توسط مهاجمان، این فرصت برای 

یهودیان فراهم شد که با توجه به تجربـیات و امكانات اقـتصادی خود، 

مشارکت فعاالنه تری در امور حكومتی ایران داشته باشند.

عكس ها از وبسایت انجمن کلیمیان تهران
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     پس از این دوره و زمانی که بـا ظهور صفویان مذهب تشــیع، بــه 

عنوان عامل همگرایی ایرانیان توسـط این سلسـله بــه عنوان مذهب 

رسمی کشور برگزیده شد و دین دوباره در راس امور سیاسی کشور قرار 

گرفت، مشـكالت یهودیان مجدداً آغاز شـد(4) و آزار و اذیت ایشـان تا 

زمان فرا رسیدن حكومت نادر شاه افشار ادامه یافت. در این زمان آزار و 

اذیت یهودیان به حدی شدید بـود که بسـیاری از آنان را وادار بـه ترك 

ایران بــه مقــصد امپراطوری عثمانی کرد. در آن زمان یهودیان اجازه 

نداشتند که در زمان بارش باران از منزل خارج شوند یا به شـكل عادی 

در جامعه رفت و آمد کنند.

     این وضعیت با روی کار آمدن سلسله ی قاجاریه نیز ادامه داشت(5) 

و در این دوره بسیاری از یهودیان برای تغییر دین تحت فشار حـكومت 

قـرار گرفتند. در این زمان اکثر 

یهودیان در مشاغل مرتبط بـا 

تجارت و داللی مشغول به کار 

بودند و از اقشـار متمول جامعه 

ی ایران محسوب می شـدند. 

طبق آمارهای موجود جمعیت 

یهودیان ایران در اواخر قــرن 

13، در حدود 45 هزار نفر بوده 

است. اما با انقراض سلسـله ی 

قـاجاریه و استقـرار حـكومت 

رضاشـاه، وضعیت یهودیان در 

ایران با بهبود نسبی مواجه شـد. یكی از مهمترین اقـدامات در دوره ی 

رضا شاه لغو قانونی بـود که بـر اسـاس آن یهودیان نجس شـمرده می 

شدند و برای زندگی در محیط مسلمانان باید شرایط سـخت و حقـارت 

بـاری را تجربـه می کردند. همچنین او در یك اقــدام دیگر تغییر دین 

اجباری یهودیان به اسالم را ممنوع اعالم کرد. برای اولین بار در همین 

دوره بود که آموزش زبان عبـری و امكان بـرگزاری مراسـم مذهبـی و 

فعالیت های مذهبی آزاد شـد، روزنامه ها و کتابـهای یهودی و عبـری 

چاپ شدند که البته این اقدامات، بـا متمایل شـدن حـكومت بـه آلمان 

نازی متوقف شد. 

28     پس از کودتای  مرداد و ســــرنگونی دولت مصدق و روی کار 

آمدن محــمدرضا شــاه، یهودیان طالیی ترین دوران زندگی خود در 

90ایران را تجربه کردند به گونه ای که در دهه ی هفتاد بیش از درصد 

، دو عضو از  عضو  18ایشان جزو اقشار مرفه کشور بودند. در سال  1357

10آکادمی علوم ایران،  نفر از 4 هزار اسـتاد دانشــگاه و  نفر از   600 80

هزار پزشك ایران یهودی بودند. قبل از وقوع انقـالب در ایران، حـدود 

100 هزار نفر از جمعیت شـهروندان را یهودیان تشــكیل می دادند که 

این تعداد عموماً و بــه ترتیبِ جمعیت در شــهرهای تهران، شـــیراز، 

کرمانشاه، اصفهان و همینطور شهرهای خوزسـتان، کاشـان، تبـریز و 

همدان زندگی می کردند.

     اما عامل دیگری که زندگی یهودیان را در دوران پهلوی هم دچـار 

کشمكش کرد، تشكیل دولت اسرائیل و مخالفت مراجع مسلمان بـا آن 

دولت بود که متعاقـب آن احساسـات ضد اسـرائیلی بـا احساسـات ضد 

یهودی عجین شد و مشكالتی را برای آنان به وجود آورد .

     با پیروزی انقالب اسالمی روند مهاجرت یهودیان شكلی گروهی و 

وسیع بـه خود گرفت، تا جایی که امروزه جمعیت یهودیان ایران از 100 

هزار نفر تا قبل از انقـالب، بـه 

20 هزار نفر و یا حــتی کمتر از 

آن، تخمین زده می شــــود و 

بســـیاری از یهودیان در طول 

این سالها، به کشـورهایی مانند 

اســرائیل، امریكا و بــرخی از 

کشــورهای اروپایی مهاجرت 

کرده اند. مســــئله ای که می 

تواند تحت تاثیر مجموعه ای از 

دالئل سیاســــی، فرهنگی و 

اجتماعی قــرار گرفته باشــد. 

اکنون اکثر جمعیت یهودیان ایران در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، 

یزد، همدان و کرمانشاه زندگی می کنند.

     مسـئله ی اختالف شـدید و بـنیادی حــكومت اســالمی ایران و 

حكومت اسـرائیل موجب آن شـده که یهودیان ایران بـرای برقـراری 

رابطه با هم کیشـان خود که در سـایر نقـاط جهان زندگی می کنند، بـا 

دشواری های بسیاری روبه رو شوند، چرا که ایجاد هرگونه ظن نسبـت 

به حمایت و رابطه ی آنان با دولت اسـرائیل می تواند امنیت آنان را بـه 

مخاطره اندازد. 

*روزنامه نگار
منابع:

1192- لوی، حبیب، تاریخ یهود ایران، جلد3، صفحه ی 

2- وحـیدمنش، پروانه، حـكایت یهود ایران در دوران باســتان، وبســایت انجمن کلیمیان ایران، 

1386اسفندماه  

31389- انوری، مصطفی، یهود در صدر اسالم، راسخون، شهریورماه 

4- خسروشاهی، سید هادی، ایران و رژیم صهیونیستی در دوره ی پهلوی دوم، وبسایت سیدهادی 

خسروشاهی

5- نقویان، حسین، یهودیان در سرزمین های اسالمی، فصلنامه ی معرفت ادیان، شماره ی 5

کاهش شدید جمعیت یهودیان ایران 
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سكوتی کُشنده
منوچهر کوهن: بخشی از حافظه ام را در زندان از دست دادم

     منوچهر کوهن در ســـال 1323 در 

یك خانواده ی یهودی در تهران چشــم 

بـه جهان گشـود. آقــای کوهن دارای 

مدرك کارشناسـی ارشــد از دانشــگاه 

تهران در رشـته ی معماری اســت و در 

دانشكده ی پلی تكنیك تهران با سـمت 

اســتادیار معماری بـــه تدریس در این 

دانشــكده می پرداخت و همچنین بــه 

عنوان مدرس سـاختمان در هنرســرای 

عالی فنی تهران فعالیت می کرد. 

     در رو در روی این شـماره از ماهنامه 

ی خط صلح و با توجه به موضوع پرونده 

ی ویژه ی ماهنامه، به سراغ آقای کوهن که از اردیبهشت ماه سال 

13571363 عضو هیات مدیره ی انجمن کلیمیان بود و اواخر بهار  

در دفتر کارش، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد؛ رفتیم. 

     آقای منوچهر کوهن در مورد نحوه ی دستگیری خود می گوید 

: “من کم و بیش منتظر چنین داسـتانی بـودم. بـرای اینكه مثالً ما 

یك برخوردی با آقای رجایی داشتیم که آن موقع متاسـفانه عنوان 

رئیس جمهور ایران را به دوش می کشـید... خیلی سـاده بـود. من 

آرشیتكت هستم و شـهر سـاز و یك دفتر مهندسـی و مشـاوره در 

تهران داشـتم که هنوز هم هسـت و البـته تحـت سرپرسـتی افراد 

دیگری ست. در دفتر نشسته بـودیم و کار می کردیم که یك دفعه 

دیدیم در باز شد و چندین نفر به داخل ریختند. یك تعدادی به آتلیه 

رفتند و تعدادی به اتاق رئیس هیئت مدیره و چند نفری هم به اتاق 

کار من آمدند. ما مبـهوت مانده بـودیم. گفتند که جم نخور، ما هم 

جم نخوردیم. گفتند در تمام اتاق ها، کمدها وهر چه را که قفل بود، 

باز کن و بعد هرچه که خواسـتند، برداشـتند و مرا هم بـا خودشـان 

بردند. البته خیلی به کسانی که در دفتر بودند، توهین نكردند. خانم 

من هم آنجا بـود و در واقـع منشـی من بـود؛ بـه او گفتند که هیچ 

نگران نباشید، ایشان را می بریم تا به سواالت ما جواب دهد و شب 

به خانه برمی گردد...”

     آقای کوهن در ادامه گفت:”وقتی که من را به داخل ماشینشان 

بردند، گفتند که سرت را خم کن و چشم بند به چشمانم زدند، کمی 

در خیابـانها گشـتیم و بـعد مرا بـه جایی 

بردند که نمی دانستم کجاسـت. من فكر 

می کردم که خب واقــعاً بـــرای همان 

سوالها دارند من را می برند، ولی وقتی به 

آنجا رسیدم و گفتند باید لباست را عوض 

کنی و غیره، تازه فهمیدم آنجا آقـــایان 

دچار تقـیه شــده بــودند، خدعه کرده و 

حقیقت را نگفتند!”

     وی همچنین در مورد محلی که بـعد 

از دستگیری به آنجا منتقـل شـد، افزود: 

“هنوز که هنوز هست مطمئن نیستم که 

من را کجا بردند؛ ولی حـدس می زنم که 

یك محلی نزدیك میدان توپخانه بـود که قبـالً زندانیان سیاسـی 

زمان شاه را به آنجا می بردند. خب آنجا یك حیاط وسـط داشـت و 

سلولهایش را که دور حـیاط بـودند؛ از  بـالكن قسـمت بـندی می 

کردند.

     این زندانی سابـق عقــیدتی در مورد محــل نگهداری و عدم 

مالقات بـا اعضای خانواده ی خود می گوید :”من مدت صد روز در 

محل اول بودم و در تمام این مدت اجازه ی مالقات نداشتم. حـتی 

پانزده- بیست روز طول کشید تا من برای اولین بار بتوانم بـه خانه 

زنگ بـزنم و اصالً بـگویم هنوز زنده ام. بــعد از مالقــات اول که 

خدمتتان گفتم، بعد از صد روز بود و من را بـه یك جایی شبـیه بـه 

مدرسـه بـردند و خانم و دو دختر کوچكام را هم بـه همان محــل 

آوردند و حدود یك ربع آنجا بودیم؛ من را به محل اول برنگرداندند 

و از همانجا به زندان اوین بردند.

     او با تاکید بر اینكه تمامی مدت بازداشتش را در سلول انفرادی 

به سـر بـرده، ادامه می دهد: “در ده روز و یا حـتی دو هفته ی اول، 

هیچ کس به سراغ من نیامد و اصالً انگار نه انگار که من آنجا بودم. 

من دوستان فراوانی هم در دستگاه داشتم و مطمئن بـودم که نمی 

گذارند در آنجا بمانم حتی بعید می دانستم که یك شـب هم نگه ام 

دارند، اما خب این طور شد و من از چرایی اش سـر درنیاوردم... من 

فكر می کنم رابطه ی خیلی خاصی با حافظ دارم و همان شب اول 

که کتاب حافظی به من دادند، تفاعلی به حافظ زدم و این شعر آمد: 
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“نگویمت که همه ســــاله می 

پرسـتی کن، سـه ماه می خور و 

نُه ماه پارسا می بـاش.” من بـه 

خودم گفتم که بـــــاید نُه ماه 

پارسایی کنی. باورتان نمی شود 

269که  روز زندان بودم و شـعر 

حافظ که به واقع داستان زندگی 

من بود، عیناً تعبیر شد.

     ...در آن مـــدت صـــدای 

زندانیـان و گریـه هـا و ضجـه 

12هایشان را، شبـها از سـاعت  

به بـعد، می شـنیدم؛ مخصوصاً 

صدای دختران که به خودم می 

گفتم اینها همان هایی هسـتند 

که مورد تجاوز قرار می گیرند!؟ 

واقـعاً نمی دانســتم و هنوز هم 

متوجه نشـدم که آن صداها نوار 

بود و بـرای تضعیف روحـیه ی 

زندانیان و یا اینكه واقعیت داشت.”

     وی در پاسـخ بـه این ســوال که : بنابــر چه اتهام یا اتهاماتی 

بازداشـت شـده بـود، می گوید:”واال هرگز بــه صورت مكتوب یا 

رسمی یا قانونی نگفتند. من یك مدتی اصال حرف نمی زدم، یعنی 

هر سوالی که می پرسیدند می گفتم اول اتهامم را بـگویید. اما بـعد 

دیدم که یواش یواش مسئله دارد یك حالت دیگری پیدا می کند... 

بازجو می گفت که تو هرچی در مورد خودت میدانی بگو و کاری به 

اتهام نداشته باش! یك بار هم وقتی صحبت از حاج حبیب القانیان 

(حـاج حبـیب مسـئول انجمن کلیمیان بـودند و بــعد از انقــالب 

تیربارانش کردند ولی خب حاج حبیب هیچ وقت سـخنران نبـود و 

من سخنرانی های بسـیاری داشـتم)، شـد؛ گفتند که ما سـر مار را 

کوبیدیم و توقع داشتیم که این جامعه ساکت شود اما این طور نشد 

و سر تو را هم می کوبـیم. بـه هر حـال این اتفاق نیفتاد و استنبـاط 

خود من این است که یهودیان خارج از ایران فشار زیادی می آورند 

و شرایط بین المللی واقعاً موثر بود.”

     منوچهر کوهن در خصوص نحوه ی بـازجویی های خود گفت: 

“ بیشتر بازجویی های من در همان 3 ماه اول بود. بازجویی ها زیاد 

بود و یكی از بـازجویان واقـعاً رفتار توهین آمیز و زشـتی داشـت و 

رفتارش قابل مقایسه با زندانبان ها نبود. ببینید تعزیر وجود داشـت. 

خب من جاسـوس نبـودم و آنها می پرسـیدند که چه ارتبـاطی بـا 

اسرائیل داری در صورتی که من ارتبـاطی نداشـتم و می گفتم چه 

ارتباطی...! البته بـازجویی ها زیاد بـود می گفتند بـنویس و توضیح 

بده که کی چیكار کرده چی گفته، عامل اسـرائیل کیسـت و غیره . 

البته چیزهایی که بر سر آمده، یك هزارم مسائلی نیست که بر سـر 

دیگران آمده...”

     ”من خودم چند مدرسه و بیمارستان و حتی مسجد در ایران بـه 

رایگان سـاختنم اما همین ها بـرای من نكته ی منفی بــود و می 

گفتند اینها را برای پوشـش جاسوسـی هایت، سـاختی. یا مثالً من 

کمی از قرآن را هم از حفظم. آن هم برای اینكه در دوران تحصیل 

همه ی نمراتم نمونه بـود و خب قـرآن را هم می خواندم که معدلم 

باال باشد و شاگرد اول باشـم اما می گفتند تو اصالً بـرای چه بـاید 
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قــرآن را از حــفظ باشــی؟ تو می خواهی ســر مســلمانها کاله 

بگذاری...واقعاً از نظر روحی با شـما بـازی می کردند و زندانی را در 

شرایط بالتكلیف قـرار می دادند. می گفتند شـما خودت می دانی! 

می گفتم من چی را می دانم...!؟”

     از آقای کوهن در مورد بدترین شكنجه ی روحی که در طی آن 

مدت متحمل شده، می پرسم: “بیشـترین زجر روحـی ای که آنجا 

وارد می کردند و بسیار شدید تر از تعزیر بـود، این بـود که مثالً می 

گفتند خانمت را گرفتیم و اگر حــرف نزنی بــه او تجاوز می کنیم، 

خانمت االن در آن یكی سلول است بچه هایت هم آنجا هستند...از 

این گونه صحبــتها که اصالً که نمی خواهم تكرار کنم. شــرایط 

روحیه ی من طوری شده بود که من دیگر باور نمی کردم که زن و 

بچه و زندگی دارم یعنی بـه کرات پیش می آمد که من عكس آنها 

را جلوی چشمهایم می گرفتم و از خودم می پرسیدم که واقـعاً این 

زن من است!؟ اینها بـچه 

های من هستند!؟ بعد بـه 

خودم می گفتم که نه بابا، 

تو کجا زن و بـــــــچه 

داشـتی!؟ بـه کلی آنها را 

فراموش کرده بـودم و در 

اصل قسمتی از حافظه ام 

را در زندان از دســـــت 

دادم.”

     آقـای کوهن در ادامه 

269اضافـه کـرد : “مـن  

روز زندان بودم و تمام مدت در انفرادی. بدون آنكه من را به دادگاه 

بفرستند و یا حتی اتهامم را به طور مشخص بگویند، حـكم اعدام یا 

همان تیربــاران، بــه من ابــالغ کردند، امضا گرفتند و گفتند که 

وصیت نامه ات را بــنویس. در آن زمان بــود که اجازه ی هرگونه 

دیداری بـــا خانواده، از ما گرفته بـــود و گفتند که بــــاید تلفنی 

خداحافظی کنی. بعد من را به بـند منتظر اعدامی ها بردند...بـا این 

حال، ده روز بعد اما، در ساعت 2 بعدازظهر، صدایم کردند، وسایل و 

لباسهایم را تحویلم دادند و به طرز معجزه آسایی آزاد شدم!

     بعد از مدتی خب گمان می کنم خودشان هم متوجه شـدند که 

من را اشتباهی گرفتند و حاال اینكه چرا بـاز حـكم تیربـاران دادند، 

نمی دانم. شاید دروغی بوده...یعنی یك سـری مسـائل هسـت که 

من هنوز هم در موردش نمی دانم.”

     این زندانی اسبق عقـیدتی از اثرات بـازجویی و شـكنجه های 

روحی ای که در دوران انفرادی به وی وارد شده و حتی تاثیر آن در 

زندگی بعد از آزادی خود از زندان می گوید: “این مسئله همیشـه و 

همیشه با من است و جدا از من نیست، بدترین آن همان مسئله ی 

زن و بچه هایم و پدر مادرم و بـه قـول معروف تهدیدات ناموسـی 

بـود.  واقـعاً حـرفهایی می زدند که آدم در مورد کســانی که نمی 

شناسد هم نمی تواند تحمل کند.”

     آقای کوهن در مورد محدودیت قانونی خود بعد از آزادی گفت: 

“تمامی اموال من، که کم هم نبود، مصادره شده بود و تنها شرکتم 

بود که مصادره نشد-که البته همان را هم موقـع خروج از کشـور از 

من گرفتند- ولی بـه طور کلی ممنوع المعامله بــودم و خب این را 

هنگام خروج از کشور متوجه شدم.”

     او در پایان می افزاید: “قبـل از دســتگیری ام و زمانی که من 

پیگیر وضعیت بازداشت شـدگان یهودی بـودم، یك آقـایی بـه نام 

قدوشیم را که بازرگان بودند، گرفته بودند. خود من شخصاً با آقـای 

قدوسی که دادستان کل انقالب بود، صحبت کردم و گفتم که این 

آقا هیچ ربـطی بـه صهیونیسـم که شـما می گویید، ندارد و کاری 

نكرده. او گفت اجازه بدهید ما این موضوع را بررسـی کنیم و غیره. 

بعد از مدتی بعداز ظهر یك روزی، آقای قدوسـی از دفترش بـا من 

تماس گرفت و گفت که آقای کوهن من تشخیص دادم که این آقا 

بیگناه است و اشتبـاهی رخ داده و دسـتور آزادی اش را دادم. گفتم 

آقای قدوسی، ایشان در نجف آباد زندانی هستند و تا دسـتور آزادی 

شما برسد، طول می کشد و ممكن است همین امشب او را بكشند. 

گفت آقـای کوهن چنین خبـرهایی هم نیسـت. خالصه بـا اصرار 

بیش از حد من این دستور را همان موقـع بـه زندان فكس کردند و 

یك نســخه از فكس را هم بــرای دفتر انجمن فرســـتادند... اما 

قدوشیم را ساعت 8 همان شب، در نجف آباد تیربـاران کردند و من 

صبـح همان طور که اعدامی ها را اعدام کردند و متوجه این قـضیه 

شدم... واقعاً گیج بودم...”

     منوچهر کوهن اندکی پس از آزادی نیز مجدداً بـا شــرکت در 

انتخابات انجمن کلیمیان بـه عضویت هیأت مدیره ی این انجمن 

، زادگاهش ایران را بر خالف میل  1373درآمد و در نهایت در سال 

باطنی ترك گفت و به امریكا مهاجرت نمود.

حبیب ا... القانیان، رئیس انجمن کلیمیان

1358تهران که در سال  اعدام شد
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کارون، رود نیمه مرده ای که ته مانده ی جانش به اصفهان می رود

     “ما برای احـیای زاینده رود، بـه آب کارون نیاز داریم . “همه چیز از 

این صحبت و مصاحبه ی رسـول زرگرپور، اسـتاندار جدید اصفهان که 

توسط شبكه ی خبـری آب ایران منتشـر شـد و اقـدام او در بـازدید 9 

سـاعته از طرح در حـال انجام تونل سـوم کوهرنگ بـرای انتقـال آب 

سرشاخه های کارون به اصفهان شروع شد و واکنش سریع خوزستانی 

ها به این اقدام، جرقـه ی بحـث و مشـاجره میان کاربـران اصفهانی و 

خوزستانی را در شبكه های اجتماعی زد.

     “ما چگونه می توانیم به تماشا بنشینیم به یغما رفتن و مرگ کارون 

خروشان و پر از بغض و خاطرهمان را توسط هموطنان عزیز اصفهانی 

که خود چند لوله ی کوچك انتقـال آب بــه کشــاورزان یزدی را تاب 

نیاوردند و بــا بــلدوزر و کلنگ جوابــش را دادند؟ دولتمردان و مردم 

اصفهان تا کی می خواهند 

بـر طبــل تمامیت خواهی 

خود بر سرمایه های بـومی 

مردم ایران بكوبـند؟ تا کی 

بــاید مردم ســـرزمین ما 

قربــانی سیاســـت ورزی 

هایی شـوند که فقـط بــه 

آبادانی چند شـهر و اسـتان 

خالصه می شــــــــود و 

خرمشـهر قـهرمان ما بــا 

ستاره ستاره شهید و سـنگر 

بـه سـنگر افتخار، هنوز آب شـرب نداشــته باشــد؟ تا کی شــهروند 

خوزسـتانیِ فارق از ابـتدایی ترین امكانات زندگی، بـاید سـنگینی بـار 

شهرهای آقـازاده ها و دولتمردان را بـه دوش خسـته ی خود بكشـد؟ 

اینجا همان خوزستانی است که پاره ی تن ایران اسـت و از این پاره ی 

تن، هر روز جز زخم و درد و آلودگی نفت نصیب مردمش نمی شود.”

155     این فقط بخشی از جوابیه ی تند و نامه ی سرگشاده ی  تن از 

هنرمندان، فعالین سیاسی، اجتماعی، مدنی و محیط زیست خوزستانی 

به آقای حسـن روحـانی رئیس جمهور ایران و معصومه ابـتكار، رئیس 

سازمان حفاظت از محیط زیست بود که، در کمتر از چند ساعت بـعد از 

اظهارات آقای زرگرپور، استاندار اصفهان، در خبرگزاری ها منتشر شـد 

و سریعاً دست به دست در بازار اهواز پیچید و مورد حمایت شدیداللحن 

عبدالحسین مقتدایی، استاندار جدید خوزستان نیز قرار گرفت؛ تا جایی 

که خانم معصومه ابـتكار سـریعاً در سـفری چند روزه بـه خوزســتان، 

مخالفت خود را بـا این انتقـال 

اعالم کرد و البـته افزود:”بــا 

وجود گروه های فشار سیاسی 

که، به هر دلیل بـرای کسـب 

منافع وارد می شـوند، تصمیم 

برای ایجاد سد و انتقال آب  فقط در حوزه ی اختیارات سازمان حفاظت 

از محیط زیست نیست.”

     داستان به همین جا ختم نشد و گروه های فعال محیط زیسـت در 

خوزستان، با انتشار بیانیه ای مردم را بـه بـرگزاری زنجیره ی انسـانی 

موســوم بــه “زنجیره ی نجات کارون”، دعوت کردند و اســتانداری 

خوزسـتان بـا انتشـار مصاحبـه ی عبدالحسـین مقـتدایی، اســتاندار 

خوزستان در خبرگزاری فارس، 

حــــمایت کامل خود را از این 

تجمع نشان داد. 

     اولین تجمـع اهـوازی هـا، 

پنج شنبـه دوم آبــان ماه، بــا 

حـضور بـیش از ده هزار نفر در 

کنار ساحل کارون برگزار شـد. 

تجمع کنندگـان کـه در کمـال 

آرامش و بـا در دسـت داشـتن 

پالکاردهایی به دو زبان فارسی 

و عربی و بـا شـعارهایی چون: 

“کلنا لكارون”، “هوا را از من بگیر، کارون را نه”، “کارون خط األحـمر” 

و “کارون را نجات می دهیم”، مخالفت خود را بــا انتقــال آب کارون 

نشان دادند. در واکنش به حرکت مردمی دوسـتداران محـیط زیسـت 

اهواز نیز، رسانه های درون و خارج از ایران و حتی صدا و سیمای ایران 

نیز خبرهای مربوط به این تجمع را پوشـش دادند؛ اما طرح تونل سـوم 

کوهرنگ و سد سازی بر سرشاخه های کارون، همچنان مورد حمایت 

وزارت نیرو و استانداری اصفهان روی میز دولت قرار داشت...

     نطق شدید اللحن سید شـریف حسـینی، نماینده ی مردم اهواز در 

18مجلس و انتشار خبر استعفای دسته جمعی هر  نماینده ی خوزستان 

که با وساطت سایر نمایندگان پس گرفته شد، پایه ریز تجمع و زنجیره 

ی بعدی خوزستانی ها در حمایت از کارون بود که روز 9 آبان و این بار 

20با حضور جمعیتی بالغ بـر  هزار نفر از مردم اهواز و شهرسـتان هایی 

چون آبادان، خرمشهر، بندر ماهشهر و شادگان و با حـضور چهره های 
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سرشناس هنری و ورزشیِ خوزستانیِ کشـور و سـید شـریف حسـینی 

نماینده ی مجلس، عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان و اعضای 

شورای شهر اهواز برگزار شد که تجمع کنندگان باز با شعارهای قبـلی 

خواستار توقف کامل طرح انتقال آب کارون به زاینده رود شدند.

     ولی چند روز بعد مسعود اسدی، رئیس سـازمان صنفی کشـاورزی 

استان خوزستان، در نامه ای به آیت ا... موسوی جزایری، امام جمعه ی 

اهواز و آیت ا... شفیعی که در سایت خوزنیوز منتشر شد، از پشـت پرده 

هایی دیگر از این ماجـرا و عـزل و نصـب هـای جهـت دار در اداره ی 

معاونت آبفای وزارت نیرو، اسـتانداری ها و مدیریت منابـع آب کشـور 

پرده برداشت.

     دکتر قمشی، استاد دانشگاه اهواز و مشـاور اسـتانداری خوزسـتان 

هم، در مخالفت با این انتقال آب در مصاحبه ای بـا خبـرگزاری مذکور 

گفت: “اول آب کارون تماما می تواند به منظور کشاورزى در خوزستان 

بـه کار گرفته شـود. دوم اینكه، 

انتقال از سرشـاخه هاى کارون 

کســب انرژى برقابــى از پنج 

نیروگاه بزرگ واقع در سـدهاى 

ساخته در مسـیر را تحـت تاثیر 

قرار می دهد و از این بابـت بـه 

منافع ملى ضرر عمـده اى وارد 

می کند. همچنین هزینه هـاى 

انتقال بسیار زیاد اسـت. در یك 

60مورد که تونلى بــــه طول  

1200کیلومتر در عمق بین  مترى تا  مترى زمین باید ایجاد شود،  300

حداقـل هزینه اى برابـر هفت هزارمیلیارد تومان بـاید صرف شـود؛ در 

حالى که با این سرمایه در استان خوزسـتان می توان، نزدیك بـه یك 

میلیون هكتار زمین را تحت آبیارى، آن هم از نوع آبیارى تحت فشـار، 

قرار داد. از دیگر سو، کاهش آورد رودخانه مسائل و مشـكالت زیسـت 

محیطى جدى در پایین دسـت رودخانه ی کارون، یعنى در خوزسـتان، 

ایجاد می کند. عالوه بر این، باید توجه داشت که کشور عزیزمان ایران 

از نظر حجم آب شیرین قابل استحصال سالیانه، جزو کشورهایى است 

که با تنش آب روبه روست؛ یعنى مقدار آب شیرین موجود، کفاف همه 

ی نیازهاى کشـور را نمی دهد. بنابـراین نمی توانیم همه ی زمینهاى 

قابل کشت موجود در کشور را با آب شیرین موجود به زیر کشت ببریم، 

در این صورت انتقال آب تنها می تواند محل کشاورزى را از منطقه اى 

به منطقه ی دیگر جابه جا کند. به نظر می رسد مشـكالت مناطق کم 

آب مرکزى کشور، باید با روشهای غیر از انتقال بـین حـوضهاى مانند 

مدیریت تقـاضا، بـاال بـردن راندمان آبـیارى و اسـتفاده از آبـهاى غیر 

متعارف (در صنعت) و غیره حل شود.”

     رود کارون تنها رود ایران اســت که بــه آب های بــین المللی و 

اقـیانوس راه دارد. همچنین کارون، تنها رودخانه ی ایران محســوب 

می شود که قابل کشـتیرانی اسـت. زمانی نام کارون بـا پسـوند پرآب 

ترین رود ایران گره خورده بود و نشانه ی شادی و زندگی در خوزستان 

به شمار می رفت. اینك اما به دلیل سیاست های غلط زیست محیطی 

در دو دهه ی گذشته و سد سازیهای غیراستاندارد متعدد بر سرچشـمه 

های رودخانه، بیشـتر بـه نهر کم آبـی می ماند که رمق را از سـرزمین 

100آفتاب گرفته است. در سال  و در پی انتقال بـیش از  متر مكعب  88

بر ثانیه، سرچشمه ی سد گتوند بـه اصفهان و در پی آن کاهش شـدید 

30آب ورودی به بستر رودخانه، شوری آب برای چند ماه بـه بـیش از  

واحد بـاالتر از سـطح اسـتاندارد رسـید که فاجعه ی زیسـت محـیطی 

بـزرگی را بـرای اکوسیسـتم بسـتر 

رودخانه در مســیر اهواز، بــرجای 

گذاشت. در همین رابطه اسـماعیل 

کهرم، کارشناس محیط زیسـت در 

تهران، در مصاحبه ای به رادیو فردا 

می گوید: “سد گتوند موجب شوری 

آب کارون شده است... احـداث این 

سد بسیاری از زمینهای کشـاورزی 

در استان خوزستان را بدون استفاده 

و نابـود کرد.” او اشـاره می کند که 

رود کارون موجب غنای سفره های زیر زمینی آب می شود و می گوید: 

“کارون تنها رود قابل کشتیرانی ایران بـوده و در عین حـال در تلطیف 

هوای استان خوزستان نقش دارد.”بـه گفته ی این کارشـناس محـیط 

زیست، با وضعیت فعلی نخلستان های خوزستان خشك خواهند شد.

     و اما اکنون از کارونی که روزی نماد جریان زندگی در ســـرزمینی 

60بود که تابستان های باالی  درجه و آلودگی های شدید هوا ناشی از 

ریزغبارت محلی برخواسته از عراق و آالیندگی های نفت و پتروشیمی 

برایشان عادی شده است، چیزی باقـی نمانده جز جنازه ای نیمه مرده 

که انتقـال ته مانده ی جان آن بــه اصفهان، می تواند چراغ زندگی در 

خوزستان را برای همیشه در خانه های داغ و جنگ کشـیده ی اهواز و 

ماهشهر و آبادان و خرمشهر خاموش کند. ته مانده ی دلخوشـی کوچه 

خاکی های بـی نفت و گاز مردم سـرزمینی که خانه هایشــان را روی 

بشكه های نفت و یادگار خاطرات هشت سال جنگ بنا کرده اند و خود 

هنوز از آب شرب شهری بی بهره اند.
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تفكیك یا تبعیض جنسیتی!؟

     از زمانی که در ایران، مكتب خانه ها جای خود را بـــه مدارس 

دادند و روحـانیون که گردانندگان این مراکز بـودند، یكی از پایگاه 

 های مهم خود را از دســت رفته دیدند و روشـــنفكرانی در هیئت

آموزگار جانشـین شـان شـدند، نزاع تاریخی حـوزههای علمیه بـا 

مدرنیسم و دانشگاه به مثابـه ی نهادی مدرن آغاز شـد. روشـنفكر 

سـتیزی یكی از ویژگی های اصلی حـوزه های علمیه اســت و از 

آنجایی که روحـانیون از بـدو پیدایش دانشــگاه، این نهاد مدرن را 

کارخانه ی روشنفكرسازی می دانستند، بدیهی بود پس از پیروزی 

57انقالب  که زمام امور را به دسـت گرفتند، اجازه ندهند دانشـگاه 

بـه روند طبـیعی خود ادامه 

دهد. همزمان بـا انقــالب 

فرهنگـی کـه چیـزی جـز 

تالش برای از کار انداختن 

مغز این نهاد مدرن نبــود، 

تفكیك جنســـیتی عنوان 

پروژه ی بـلند مدتی سـت 

که بـا جداســازی مدارس 

دخترانه و پسرانه آغاز شد و 

اجرای آن در دانشـگاه، می 

رود تا ایـن نهـاد مـدرن را 

بـــدل بــــه یكی از زیر 

مجموعه های حــــــــوزه ی علمیه کند. اخیراً نیز فاز تازه ای از 

جداسازی فضای تحصیلی- آموزشی تحت لوای تفكیك جنسیتی 

در سطحی گسترده آغاز شده تا حكومت اسالمی ایران بار دیگر بـا 

کنترل روابط جنسـیتی، اقـتدار نمادین خود را بـه نمایش بـگذارد. 

جنگ دیرین اسالمگرایان با نهادهای مدرن و نزاع قدیمی حوزه با 

دانشگاه، بی شـك پس از اجرای این طرح وارد مرحـله ی تازهای 

شده و اینك سنتگرایان موفق شـده اند از بـلندترین خاکریزی که 

پیش رو داشـتند، گذشـته؛ نهاد دانشـگاه را نیز بـه دســتگاه های 

ایدئولوژیك نظام اضافه کنند.

     بعد از گذشت سی و چند سـال از روزی که آیت ا... خمینی میخ 

حـكومتی “تمامیت خواه” را در ایران کوبـید و گفت: “اگر ما از اول 

که رژیم فاسد را شكستیم... قلم تمام مطبوعات را شكسـته بـودیم 

و... چوبـــــه های دار را در 

میدانهای بـزرگ بـرپا کرده 

بـودیم... این زحـمتها پیش 

نمـی آمــد”(1)؛ همچنــان 

رفتارهای تبعیض آمیز ادامه 

دارد که از نمونه های اخیر آن می توان بـه جداســازی کتابــهای 

درسی بر اساس جنسیت، محرم سازی بـرخی مدارس دخترانه بـه 

شیوه ی ایجاد حیاط اندرونی، بـریدن سـر و سـینه ی مانكن های 

زن، ممنوعیت نشسـتن زنان در ردیفی از صندلیها که پشـت ســر 

راننده ی اتوبوس قرار دارد، 

ممنوعیت ورود زنان بـــه 

ورزشگاه و تصویب الیحـه 

ی حمایت از چند همسری 

اشاره کرد.

     نیم نگاهی بـــه تاریخ 

نشـــــــان می دهد که، 

روحانیت سنتی همیشـه در 

حـال جدال بــا تحــصیل 

دختران بوده و گرچه بعد از 

انقـالب مشــروطه در این 

جنگ شكســت خورد و تا 

57انقالب  به حاشیه رانده شد، اما با بازگشت بنیادگرایان دینی بـه 

صحنه ی قدرت، روز بـه روز شـاهد عقـب نشـینی بیشـتر زنان در 

جامعه هســـتیم و اجرای بــــرنامه های ارتجاعی، چون تفكیك 

جنسیتی که جز حبس خانگی زن هدف دیگری را دنبـال نمی کند، 

آخرین فاز حـمالتی سـت که طی سـی سـال گذشــته علیه آنان 

طراحی شده و بر آن است که زنان را در دانشگاه، این آخرین سنگر 

باقی مانده تا خانه، ایزوله کند. متاسفانه دانشگاه تنها جایی ست که 

زنان ایرانی می توانند در آن با جهان خارج در ارتباط باشند و حاال با 

دو شقه کردن آن، الاقل نیمی از امكاناتشان از بین رفته و بـه طور 

واقـعی مورد هجوم قـرار گرفته اسـت. بـی شـك بـا اجرای کامل 

تفكیك جنســیتی یا همان تبــعیض جنســیتی، ســـطح علمی 

دانشجویان دختر پایین تر خواهد آمد. 

*صبا واصفی 
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     در حال حاضر فضاهای آموزشی از فقدان اسـتادان متخصص 

و کمبود امكانات آموزشـی بـه شـدت رنج می بـرد و اجرای طرح 

مذکور دامنه ی این فقـر علمی و امكاناتی را، گســترده تر خواهد 

کرد و بعید نیسـت که دختران دانشـجو از همین امكانات محـدود 

فعلی هم محروم شوند. با توجه بـر سـیطره ی فرهنگ مردانه بـر 

بازار کار، زنان سهم اندکی در آن دارند و بـی شـك تحقـق کامل 

طرح تفكیك جنسیتی همین آب باریكه را نیز از بین خواهد بـرد و 

سهم زنان از بازار کار کمتر و عده ی بیشـتری از آنان خانه نشـین 

خواهند شد.

     نائب رئیس اول مجلس شــورای اســـالمی می گوید: “هم 

اکنون اگر کسی وارد خانه ی ما شود حجابـی میان او و خانواده ی 

ما نیست و مدارس ما باید بیرونی و اندرونی داشـته باشـند.”(2) و 

این تقسیم جامعه بـه شـكل اندرونی- بـیرونی (یا همان مردانه- 

زنانه) به چیزی جز تثبـیت سـروری مردان و ملزم کردن زنان بـه 

انجام کارهای ترمیمی و تكراری منجر نخواهد شد.

    چندی پیش در راســتای تكمیل پروژه ی کنترل و تبــعیض، 

محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه ی نماز کشور، خطاب به روسـای 

دانشگاهها گفت: “فضایی ایجاد کنید که ازدواج دانشجویی آسان 

و ازدواج موقت راه اندازی شود و در دانشگاهها فضایی ایجاد کنید 

که دخترها و پسـرها از هم جدا شــوند تا چندین میلیون گناه کم 

شود.”(3)

     طی سالهای گذشته جنبش برابری جنسـیتی، در دانشـگاهها 

بسـیار فعال بـوده و بـی شـك اجرای طرح تفكیك آن را از درون 

خالی خواهد کرد و با جداسازی دانشجویان دختر و پسر، اتحـادی 

که بعد سـالها حـاصل شـده از بـین خواهد رفت و دیگر همكاریِ 

مشترکی در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر تفكیك جنسـیتی نام 

اسالمی شده ی همان تبـعیض جنسـیتی اسـت که ذهن و زبـان 

طبقه ی جنسی بـی قـدرت را از خالقـیت منع و در حـجاب کرده 

است.

* پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی

منابع:

، مرکز تعلیمات اسالمی واشنگتن 11358- سخنرانی روح ا... خمینى در  مردادماه  27

، جام جم 21387- سخنرانی محمد حسن ابوترابی فرد،  اسفندماه  17

31391- سخنرانی محسن قرائتی، شهریور ماه همشهری آنالین  20
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1388    عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس، در تیر ماه سال  و به دنبـال دسـتگیری های گسـترده ی 

، بازداشت شد. وی که در مهرماه سال جاری و در بیمارستان برگه ی  88پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 

15آزادی خود را دریافت کرده است، از سـوی قـاضی صلواتی، رئیس شعبـه ی  دادگاه انقـالب تهران، بـه 

اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل 3 سال حبس تعزیری محكوم شد و خرداد ماه سال 

گذشته با وجود اتمام محكومیت اش آزاد نشد و در پرونده ی دیگری به 1 سال و نیم زندان محكوم شد.

     عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت سید محمد خاتمی و مدیر مسئول روزنامه 

ی” اخبار اقتصاد”و ماهنامه ی “آفتاب” بود که هر دوی آنها توقـیف شـده اند. عالوه بـر این، وی از بـنیانگذاران 

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است.

     به مناسبت آزادی آقای سحرخیز، از طرف مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، به منزل وی رفتیم و ضمن این دیدار، همكارمان در خط صلح نیز بـا 

وی به گفتگوی مفصل نشست.

     عیسی سحرخیز، در این گفتگو، ضمن این که تاکید می کند دو ماه و نیم مرخصی از مسئوالن طلبكار است، بعید می داند که به دوران بهار مطبوعات 

برسیم.
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بهار رفته ی مطبوعات در گفتگو با عیسی سحرخیز

 

     متشـكرم. من بــیماری های متعدد صعب العالج که در واقــع 

بعضی از آنها العالج هسـتند، دارم. مهم ترین مسـئله شـاید بـتوان 

70گفت نارسایی کلیه هست بدین معنا که حدود  درصد از کلیه های 

من کار نمی کند و این کار نكردن خود بـه خود روی عملكرد کلیه و 

قـلب تاثیر می گذارد و بـاعث نوسـان فشـار می شــود. در کنار آن 

مشكالت عروقـی و قلبـی وجود دارد؛ بـطن چپ ام ضخیم شـده و 

ضربان قلب ام از لحاظ عروقی به گونه ای هست که وقـفه ای بـین 

خونی که پمپاژ می شود با خونی که برگشت داده می شود، بـه وجود 

آورده و در مواقعی خون رسانی به مغز انجام نمی شـود و این مسـئله 

باعث می شود که من در واقع به یكباره سقوط کنم... 

     در کنار این ها مشكل پتاسیم هسـت. غدد فوق کلیوی ام بـیش 

فعال شده و این بیش فعال شدن، باعث شده که پتاسیوم بدن ام دفع 

شود و خود پتاسیم یكی از الكترولیزهای حساس بدن هست که بـاز 

هم روی کلیه ها اثر می گذارد و عملكرد کلیه و قـلب را تحـت تاثیر 

قـرار می دهد، بـاید دائم آزمایش خون انجام شـود و داروهایم اندازه 

گیری و کم و زیاد شـود؛ چون که بـاال بـودن خود پتاسـیم بــاعث 

مسموم شدن خون و در نهایت ایست قلبی می شود، پایین بودن اش 

هم مرگ قلبی را در پی دارد؛ یعنی بـاید در یك اندازه ی مشـخصی 

          آقای سحرخیز قبل از هر سوالی تبـریك خط صلح را 

برای آزادی اخیر خودتان بپذیرد. لطفاً بـه عنوان یك زندانی 

عقــیدتی که بــه صورت برجســته ای در دوران زندان از 

مشـكالت عدیده ی جسـمی و پزشـكی رنج بـرده اید، ما و 

خوانندگانمان را از وضعیت فعلی جســـــــمی خود مطلع 

بفرمائید.

این کار انجام شود. خالصه در رابطه بـا این مشـكالت من نواسـان 

شدیدی دارم؛ همزمان هم باالست، هم پایین و در فاصله ی دو-سه 

ساعت فشار خون ام تغییر می کند و پزشكان نمی توانند کنترل اش 

کنند. غیر از این، خب مریضی های دیگری هم هست مثل مشـكل 

تیروئید که آن هم بـاید کنترل شـود. در کنارش مشــكل کم خونی 

وجود دارد یا به اصطالح شـرایط خاصی هست(تاالسـمی مینور) که 

آن هم باید همیشه کنترل شود. بیماری های دیگری مانند دیسـك 

کمر و دیسك گردن هم هست.

 

     ببینید، محیط زندان خودش استرس زا هسـت و همین اسـترس 

باعث می شود که فشار خون دائم در حال نوسان باشـد. ما افرادی را 

داریم که به دلیل فشارهای دوران بازجویی شان، دیدن یك مامور یا 

یك بازجو سیستم شان را کامالً به هم می زند و دچار شـرایط خاص 

و عصبی می شوند؛ به این دلیل هم هست که به نظر من کسانی که 

در زندان هستند، باید بعد از آزادی به یك روانكاو مراجعه کنند که بـا 

دارو و یا گفتگوهایی که انجام می دهند، خاطره ها و ذهنیـت هـای 

فرد را پاك کنند. در واقــع تا آن مســـائل پاك نشـــوند، در ضمیر 

ناخودآگاه افراد آن شرایط روحـی و جسـمی سـخت وجود دارد. این 

خود به خود یكی از عوامل هست. تغذیه ی نامناسـب هم مسـئله ی 

          آقای سحرخیز مشاهده شده که افراد زیادی پیش از 

این که بازداشت شوند در عین سـالمتی، جوانی و شادابـی 

بوده اند اما، در زمان بازداشـت و یا زندان بـه بـیماری های 

متعدد و بعضاً جدی بسیاری مبـتال می شـوند. شـما دالیل و 

ریشه ی این مشكالت را در چه می دانید؟
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بسـیار بـدی هسـت؛ غذای زندان از نظر کیفی اصالً قابــل خوردن 

نیسـت، در بـرنامه ی غذایی زندان نه مرغ هسـت، نه گوشــت و نه 

ماهی، فقـط تنها چیزی که هسـت سویاسـت، آن هم ســویایی که 

حیوانی هست و این سویا را شاید جلوی همان حـیوان هم بـگذارند، 

نخورد. شما حساب کنید که آبگوشت -چیزی که اسـمش همراه بـا 

گوشت هست-، با سویا درست شود. در شـرایطی که همه می گویند 

روغن جامد استفاده نكنید، در زندان روغن جامد مصرف می شود که 

این روغنِ جامد، بـاعث مشـكالت عروقـی می شــود. فضا، فضای 

دربسته هست و هوای آزاد بـه اندازه ی کافی وجود ندارد؛ مخصوصاً 

در زندان رجایی شهر که فقط دو ساعت در روز امكان دسترسـی بـه 

هواخوری هست. آن دو ساعت هم معموالً زمانی ست که وقت نهار 

است. دسترسی به مواد غذایی هم مشكل هست. من به دلیل همین 

نیاز به پتاسیوم، بایستی گوجه فرنگی و آب گوجه فرنگی مصرف می 

کردم، حساب کنید که پیاز و گوجه فرنگی، این ابتدایی ترین وسایلی 

که نیاز هست، حدود دو-سه ماهی بـود اصالً در رجایی شـهر وجود 

نداشت. در اوین بعضاً می رفتند و تهیه می کردند. کمبود یك سـری 

مواد پروتئینی باعث بروز یك سری عوارضی می شود و این عوارض 

خود به خود فرد را به سـمت مصرف دارو می کشـاند و بـاز خود دارو 

مصرف کردن یك سری عوارض جانبی دارد. وقتی تعداد داروها زیاد 

باشد، روی همدیگر اثر می گذارند و ترکیبشـان عوارض منفی دارد. 

خود من وقتی از زندان آمدم، برای اولین بار که به بیمارسـتان رفتم، 

بیست و سـه نوع دارو مصرف می کردم و مثالً در یك مورد من وزوزِ 

گوشـی پیدا کرده بـودم که متخصصینی که این را بررســی کردند، 

گفتند که: شـما چهار نوع از داروهایی که می خورید، عوارضش وزوزِ 

گوش هسـت و خود همین وزوز، می دانید که مغز انسـان را تحــت 

تاثیر قرار می دهد... 

     برمی گردم به همان بحث اول شما؛ ببـینید در زندان مثالً مدت 

زیادی قبل از اینكه زندانی بـخواهد دادگاهی شـود، او را بـه سـلول 

انفرادی انتقال می دهند. در سلول انفرادی، غیر از مواردی که توالت 

در داخل سـلول هســت(که آن هم خودش مســائل دیگری ائم از 

سوسك و بـوی تعفن را در پی دارد)، بـیرون رفتن بـرای اسـتفاده از 

توالت، مشـكل هسـت. آن سـاعات طوالنی جمع شـدن ادرار و دفع 

نشـدنش، مخصوصاً بـرای افرادی که سنشـان بـاال هسـت و دچار 

بیماری پروستات و این ها هستند، باعث می شود که مثانه پر شـود و 

ادرار به داخل کلیه برگردد و این سـلول های کلیه را می سـوزاند. یا 

مثالً مواردی بــوده که روی کلیه ی من اثر داشـــته: من را در یك 
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مقطعی به عنوان تنبیهی(اگر اشتباه نكنم هفدهم یا هجدهم بـهمن 

88ماه سال  بود و شب سردی هم بـود و دمای هوای تهران شـش- 

هفت درجه زیر صفر بود) در شرایطی که ساعت یك نیمه شب بـود، 

دو ساعت بدون جوراب و بدون دمپایی و با یك لباس معمولی زندان 

و بدون لباس گرم، به پشت بام بردند و مجبور شدم بـرای اینكه گرم 

شوم، با پای برهنه بدوم. یك مثال برایتان می زنم؛ شما وقتی دست 

به فریزر می زنید، می بینید که دست شما می چسبـد. پاهای من هم 

به زمین می چسبـید و دچار یخ زدگی شـدند. بـر اثر همین شـرایط، 

دچار بیماری های زیادی شدم؛ سـینوس هایم همه چرکی شـد، ریه 

ام چرك کرد، پاهایم همه تاول زده بود... دکتر که من را معاینه کرد، 

گفت که عصب های پاهایت به دلیل سرما، سـوخته و دیگر کار نمی 

کند و االن هم در بخشی از انگشتانم مشكل هست. همینطور بعدها 

گفتند که این نارسـایی های کلیه ات می تواند خودش ناشـی از این 

مسائل باشد. 

     در نتیجه منظورم این هست که عوارض زندان هر کسـی را بـه 

گونه ای تحت تاثیر قـرار می دهد و این مسـئله بـاعث می شـود که 

اکثر افراد به ویژه از لحاظ روحی، اگرچه قدرت روحیه شان باال باشد، 

اعصابشان تحت فشار قرار بگیرد. مثالً شما نگاه کنید که بـه بـرخی 

زندانیان دائماً می گویند که می خواهیم شما را بـه صورت مشـروط 

آزاد کنیم و این فرد در انتظار آزادی می ماند. اگر فرد بــــه خودش 

وعده ی آزادی و یا حتی مرخصی بدهد، چشمهایش دائم به در است 

که یك کسی در را باز کند و حـكم آزادی اش را بـیاورد. خب ببـینید 

افراد نادری هستند که در این شرایط قرار نمی گیرند و بی خیال طی 

می کنند و می گویند حاال هر وقت درِ زندان باز شـد و بـه من گفتند 

بـرو، من آن موقــع فكر می کنم که آزاد شــدم. مخصوصاً خیلی از 

زندانیان، مثل خودم، که مرخصیشان را هم ندادند. خب من بر اساس 

آئین نامه ی زندان، سالی یك ماه باید مرخصی می رفتم و در عمل، 

چهار ماه و نیم من طلبكار بودم و دو ماه و نیم اش را بـه من ندادند و 

دو ماه به آزادی ام مانده بود که من را آزاد کردند؛ آن هم در شرایطی 

که حدس می زدند که من به سمت اعتصاب غذا بروم و در واقع فكر 

می کردند حاال که من امكان دارد دست به اعتصاب غذا بزنم، بـهتر 

است که همراه با اعتصاب غذا آزاد نشوم.

     این قــانون وجود دارد که فردی که یك ســوم حبــس اش را 

کشـیده، می توانند آزادش کنند. خب این را بـاید اجرا کنند؛ البـته در 

مورد بسـیاری از زندانیان مانند سارقـین و یا موادی ها اجرا می کنند 

ولی در مورد زندانیان سیاسی- عقیدتی، چنین چیزی اصالً اجرا نمی 

شود. ما باز شرایط خوبی داریم، زندانیان عقـیدتی را شـما نگاه کنید، 

آنهایی که بـهایی هسـتند، آن هایی که زندانیان نوکیش هسـتند یا 

دراویش، اصالً مرخصی نگرفته اند...

     این آزادی ها را در سه لیست تهیه کرده بـودند و افرادی که مثالً 

برای مرخصی گرفتن مراجعه می کردند، با این مسئله مواجه بـودند 

که می گفتند شما قرار هست که آزاد بشـوید؛ البـته مقـامات بـاالی 

دادستانی این حرف ها را می زدند. لیستی در مورد آزادی مشـروطی 

ها بود و مربـوط بـه کسـانی می شـد که یك-سـوم یا یك-دوم از 

دوران حبس خود را طی کرده بـودند؛ خب اکثر قـریب بـه اتفاق هم 

شامل حالشـان می شـد چرا که اگر حـتی، دوازده سـال حبـس هم 

داشتند(مثل نسرین ستوده) یك-سوم حبس شان را کشـیده و بـاید 

آزاد شوند. حاال ما مواردی داریم که حداکثر پنج یا شش سال حبـس 

دارند و این ها باید آزاد شوند. سری دوم به افرادی اختصاص داشـت 

که حكم شان کمتر از این مسئله بود و حبس شان را کشیده بـودند و 

یك مقداری، مثل مورد من، مرخصی طلب داشتند که خب این ها را 

باید در واقع مرخصی منتهی به آزادی می دادند. یك لیسـت دیگری 

بود شامل زندانیانی که بیمار هستند و بیماری صعب العالج داشـتند. 

           شـما دربـاره ی آزادی های اخیر که گفته می شــود 

80شامل  زندانی سیاسی بوده، چه فكر می کنید؟

88هفدهم یا هجدهم بهمن ماه سال  بود و شـب سـردی هم 

بود و دمای هوای تهران شش- هفت درجه زیر صفر بـود. در 

شرایطی که سـاعت یك نیمه شـب بـود، دو سـاعت بـدون 

جوراب و بدون دمپایی و با یك لبـاس معمولی زندان و بـدون 

لباس گرم، به پشت بام بردند و مجبور شدم برای اینكه گرم 

شوم، با پای برهنه بدوم ... پاهای من بـه زمین می چسبـید و 

دچار یخ زدگی شدند. بر اثر همین شرایط، دچار بیماری های 

زیادی شدم؛ سینوس هایم همه چرکی شد، ریه ام چرك کرد، 

پاهایم همه تاول زده بود... دکتر که من را معاینه کرد، گفت که 

عصب های پاهایت به دلیل سرما، سوخته و دیگر کار نمی کند 

و االن هم در بخشـی از انگشـتانم مشـكل هسـت. همینطور 

بـعدها گفتند که این نارسـایی های کلیه ات می تواند خودش 

ناشی از این مسائل باشد. 
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شما اگر به شرایطی که برای آزادیِ زندانیان هست، نگاه کنید، افراد 

شصت سال به باال، زیر هجده سال، بیمار و غیره باید آزاد شـوند ولی 

در مورد زندانیانِ بـه قـول خودشـان امنیتی که زندانیان سیاســی و 

عقیدتی هستند، چنین کاری انجام نمی شود. ما االن زندانی هشـتاد 

ساله ای مثل آقای خانجانی داریم که مرخصی هم بـه ایشـان نداده 

اند، حتی وقتی همسرشان فوت کرد هم اجازه ندادند که به مرخصی 

بروند...

     من بعید می دانم ما به آن بهاری که شما اشاره می کنید، برسیم 

و چند دلیل هم دارم. یك این که: ترکیبـی که انتخاب شـده و پروژه 

ای که دنبال می شود، با آن زمان بسـیار فاصله دارد. شـما نگاه کنید 

معاون مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد کسـی اسـت که در زمان دولت 

           آقای سحرخیز از دورانی که شما بـه عنوان مدیر کل 

مطبوعات بودید، به عنوان بهار مطبـوعات یاد می شـود. در 

حال حاضر و با توجه به محـدودیت هایی که طی سـال های 

اخیر شـاهد آن بـودیم، آیا فكر می کنید که در دولت آقــای 

روحانی، فضای مطبـوعات در کشـور بـه یك آزادی نسبـی 

خواهد رسید؟ پیش بینی شما در این زمینه چیست؟

آقای هاشمی و زمانی که ما دولت را از دسـت آنها گرفتیم، مدیر کل 

مطبوعات داخلی بود؛ یعنی من جایگزین آقـای انتظامی شـدم. خب 

آدم می تواند شرایط دوره ی ایشان را با حال مقایسه کند. حـاال افراد 

متحول هم می شوند ولی بعید می دانم که آقای انتظامی، بـا در نظر 

گرفتن تمامی تغییر و تحـوالت هم، بـه گونه ای باشــد که جرات و 

جسارت و شهامت حـمایت از مطبـوعات و روزنامه نگاران را داشـته 

باشــد. من نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما از زمان اصالحــات 

مخصوصاً در مورد دو سال اول صحبت می کنم. سال هفتاد و شـش 

که ما آمدیم، فقط سی روزنامه آمدند و مجوز گرفتند. تعداد بسـیاری 

از روزنامه هایی که حتی همین االن منتشر می شوند، یا قرار هسـت 

منتشر شود، همه در آن زمان مجوز گرفتند. در چهار سال آخر دوران 

آقای احمدی نژاد (اگر اشتباه نكنم)، فقط یك روزنامه مجوز گرفت و 

آن یك روزنامه هم متعلق به خودشان بود. 

     من نمی خواهم زیاد هم بد بین باشم. به هر حال فكر می کنم تا 

آن جایی که برایشان دردسر ساز نباشد و حساسـیت های هسـته ی 

مرکزی قدرت را بر انگیخته نكند، اجازه ی فعالیت می دهند. مسـلماً 

میزان سانسور و خود سانسوری به اندازه ی زمان آقای احـمدی نژاد 

نخواهد بـود. از همین یكی-دو ماهی که گذشـته می بـینیم که خط 

عكس ها از خط صلح

ت
عا

بو
ط

م

1392شمارهی  آذر 31 59



4

قرمزها یك مقدار پس زده شده و روزنامه ها از کسانی اسم می بـرند 

که قبــالً نمی توانســتند و اصالً امكانش نبــود. در مورد کتاب هم 

همینطور است...

     من امیدوارم که یك فضایی مهیا شـود و بـتوانیم مطبــوعات و 

نشریاتی را که در واقع تراز یك دولت اعتدال هست، داشـته باشـیم؛ 

ولی شما نگاه کنید همین االن روزنامه ی نشاط که قرار بود منتشـر 

شود، دچار دردسـر شـده و البـته در مورد روزنامه های دیگر و اینكه 

فشار خاصی بر رویشان هست یا خیر، اطالعی ندارم. دولت روحـانی 

تاکید کرده که ما بـه نهادهای صنفی بـها می دهیم اما خب در عمل 

هیچ اتفاقــی بـــرای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیافتاده و 

پلمپ غیر قانونی آنجا باز نمی شـود. این تازه در شـرایطی سـت که 

فردی مثل آقـای ربـیعی-که خودش روزنامه نگار و اتفاقــاً از جمله 

بنیانگذاران انجمن صنفی بوده- وزیر کار شـده و انجمن صنفی هم 

زیر نظر وزیر کار و با همكاری وزیر ارشـاد اسـت. حداقـل انتظار می 

رفت که انجمن صنفی را، مثل خانه ی سینما، باز کنند.

       

     در همان دوران بهار مطبوعات ما شاهد یك حجم بسیار زیادی، 

به ویژه از نسل جوان و جدید، بـودیم که می خواسـتند بـه حـرفه ی 

روزنامه نگاری وارد شـوند. دانشــكده ی خبــرگزاری و دوره های 

خاصی که وزارت ارشاد در قسمت رسانه برگزار می کرد، حـتی دوره 

هایی که به کمك روزنامه نگاران خارجی در ایران برگزار شد، نسلی 

    در سال های اخیر و در پی فشارهای دستگاه امنیتی، 

شـاهد این بـودیم که تعداد کثیری از روزنامه نگاران ایران، 

بـرای بقـا کشـورمان را ترك کرده اند. بـه نظر شــما این 

مهاجرت ها چه تاثیری روی فضای مطبـوعات در کشـور در 

بلند مدت و کوتاه مدت می گذارد؟

از روزنامه نگاران را فراهم کرد که آنها در یك حــــــجم زیادی در 

نشریات فعالیت می کردند. خب درسـت می فرمایید، تعداد زیادی از 

این ها جالی وطن کردند و یا تعداد بسـیار زیادی از این افراد هم که 

هنوز در ایران هســتند، در عمل نمی توانند کاری انجام دهند؛ بــه 

صورت رسـمی و غیره رسـمی ممنوع القـلم یا ممنوع الكار هسـتند. 

تعدادی حـكم دارند و از فعالیت مطبـوعاتی منع شــده اند، عده ای 

وقتی قصد می کنند با یك روزنامه ای همكاری کنند، بـا مسـئوالن 

آن روزنامه تماس می گیرند و  می گویند نبـاید از این فرد اســتفاده 

شـود. یك عده هم خب کار کم خطر را ترجیح می دهند و مثالً رفته 

اند در روابـط عمومی کار می کنند. بـه هر حـال حــرفه ی روزنامه 

نگاری کاری پر خطر هست و این سالها نشان داد که باالترین تعداد 

زندانی ها از این حرفه بود. در مقـطعی ایران بـاالترین تعداد روزنامه 

نگاران زندانی را داشته... 

     با تمام این ها، از نظر من، ما از لحاظ کمی با کمبود روزنامه نگار 

مواجه نیسـتیم. همین امروز که رفته بـودم بـه دفتر یكی روزنامه ها 

سری بـزنم، شـاهد این بـودم که افرادی تماس گرفته بـودند و کار 

پیشنهاد می کردند و مدیر نشریه می گفت که ما کادر خود را بسـتیم 

و با کمبود نیرو مواجه نیستیم. دلیل اش هم این است که غیر از رشد 

79تعداد روزنامه نگاران، ما در مقایسه بـا بـهار سـال  که آن تعطیلی 

20های فله ای مطبــوعات صورت گرفت و در یك شــب حــدود  

روزنامه و نشریه را تعطیل کردند، رشـد روزنامه هایی را که در واقـع، 

در حـال حـاضر بسـته شـده اند هم، داشـتیم. خب آن تعداد روزنامه 

نگاران ما بیكار شدند و طبیعتاً در این سـال ها که تعداد روزنامه های 

ما انگشت شمار هست، ما با کمبود کمی مواجه نیستیم هرچند که از 

لحاظ کیفی می توانیم مشكل داشته باشیم؛ خصوصاً در مقـطع یك 

سـال پیش که روزنامه نگاران را بـه دلیل عضویت در انجمن جامعه 

ی روزنامه نگاران ایرانی دستگیر کردند، با کمبود دبیر و مسـئولین و 

دست اندرکارهایی که قابلیت خط دهی و بـرنامه دادن دارند، مواجه 

شـدیم و افرادی که در سـطوح پایین تر فعالیت می کردند، بـه دلیل 

خلعی که وجود داشت به سطح باال آمدند و بعضی از این ها را که من 

می دیدم، می گفتند خب ما االن نمی دانیم بـــاید چه کار کنیم و در 

واقع تواناهایی های الزم وجود نداشت... 

           خیلی ممنونم از شـما که وقـتتان را در اختیار ماهنامه 

ی خط صلح قرار دادید.

دولت روحـانی تاکید کرده که ما بـه نهادهای صنفی بـها می 

دهیم اما خب در عمل هیچ اتفاقی برای انجمن صنفی روزنامه 

نگاران ایران نیافتاده و پلمپ غیر قانونی آنجا بـاز نمی شـود. 

این تازه در شـرایطی سـت که فردی مثل آقـای ربـیعی-که 

خودش روزنامه نگار و اتفاقــاً از جمله بــنیانگذاران انجمن 

صنفی بوده- وزیر کار شـده و انجمن صنفی هم زیر نظر وزیر 

کار و با همكاری وزیر ارشاد است. حداقـل انتظار می رفت که 

انجمن صنفی را، مثل خانه ی سینما، باز کنند.
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     در مقاله ی چهارم، نویسنده به تشـریح و تدقـیق در خصوص واژه ی 

«رواداری» و تمییز و تفكیك آن با مدارا و تسـامح، تسـاهل و مماشـات و 

عناوین مشابه پرداخته است. وی کماکان با تدقیق و تعمق فلسفیِ آمیخته 

با جامعه شناسـی کاربـردی، اصرار می نماید که رواداری، مفهوم ویژه ای 

است که اگر درك صحیحی از آن نداشته باشیم، در روند گسـترش جامعه 

ی مدنی خود همواره به سوی ناثواب گام خواهیم برداشت.  در بخشـی از 

این مقـاله آمده اسـت: “...رواداری، روا داشـتن از موضع توانایی اسـت نه 

ناتوانی... روا داشتن باید با ارج نهادن به آزادیِ دیگری همراه باشـد. او آزاد 

است، رواست که خود تصمیم گیرد. من او نیسـتم، چون او نمی اندیشـم و 

چون او تصمیم نمی گیرم و او من نیســـت. پس رواســـت که چون من 

نیاندیشد و چون من رفتار نكند. تحمل شاید توهین آمیز باشد، رواداری اما 

ارج نهادن به شخصیت و آزادی و انتخاب دیگری است. می توانیم مدارا را 

بـه عنوان زبـر (مافوق) مفهومی در نظر بـگیریم که تحـمل و تسـاهل و 

تسـامح و بردبـاری و رواداری - و مفهوم های دیگری از این دسـت- زیر 

مفهوم های آن باشند...”

     نگارنده ی این کتاب در بــخش نهایی خود و در مقـــاله ی پنجم در 

جستجوی دستیابـی بـه مفهوم ایرانی جامعه ی مدنی اسـت. وی در آغاز 

مقاله آورده است: هدف این مقاله اثبات سه نكته است: 

1- مسئله ی کانونی جامعه ی مدنی در ایران، مسئله ی دولت است.

2- اما حل مسئله ی دولت در گروِ حل مسئله ی جامعه ی مدنی است.

3- و این مسـئله ای سـت که بـاید بـا شـهامت مدنی بـه حـل آن، همت 

گماشت...

180     گرچه این کتاب در ابعاد رقعی و در حدود  صفحه منتشـر گردیده 

است، با اینحال آنقدر مطالب بنیادین و چالش بـرانگیزی در خویش پنهان 

دارد که ارزش چند بار مطالعه و تدقیق را خواهد داشت. کتاب مزبور توسط 

1378انتشارات طرح نو در سـال  و در نوبـت اول بـه چاپ رسـید و پس از 

1389چاپ دوم یعنی در سال  دیگر اجازه ی نشر نیافته است. 

    مطالعه ی این کتاب را به تمامی کسـانی که حقیقـتاً قـصد خدمت بـه 

فرهنگ و جامعه ی مدنی ایران 

را دارند پیشنهاد می نماییم.

نام کتاب: خشـونت، حقـوق 

بشر، جامعه ی مدنی 

نویسـنده: دکتر محــمدرضا 

نیكفر 

ناشر: طرح نو 

1389نوبت چاپ: دوم 
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خشونت، حقوق بشر، جامعه ی مدنی

     کتاب خشونت، حقوق بشـر و جامعه ی مدنی که در بـرگیرنده ی پنج 

مقاله از پژوهشگر و فیلسوف منتقـد روشـنفكری دینی، دکتر محـمدرضا 

نیكفر می باشـد، همانطور که از نام کتاب هویداسـت، در چالش میان این 

ســه واژه ی مهم و بــنیادین در جامعه ی امروز ایران بــه جســـتجوی 

راهكارهایی جهت گســترش پروژه ی جامعه ی مدنی پرداخته اســـت. 

نویسنده در توضیحاتی در ابتدای کتاب آورده است:

    “ اهمیت و گسـترش پروژه ی جامعه ی مدنی در سـطح جهانی ایجاب 

- هرچه  1376می کند؛ در ایران خاصه پس از واقعه ی دوم خرداد -سـال 

بیشتر در سطح حیطه ی عمومی درباره ی آن بحث و تامل انجام پذیرفت. 

مضمون هایی که محتوای کتاب حـاضر را بـه یكدیگر رقـم می زنند، بـا 

درك چنین اهمیتی عبارت اند از: آزادی، رواداری و حقـوق انسـانی، یعنی 

آنچه پایه ی نظام مدنی را تشكیل می دهد...”

     نیكفر در مقاله ی نخست به مبحث اخالق و خشونت از منظر فلسـفی 

و جامعه شناختی پرداخته و با تقبیح منابع خشـونتی که خود را مسـتثنی از 

توضیح و توجیه می دانند، به پدیده ی خشونت به صورت سیسـتماتیك و 

وقیحـانه از طرف کانون اصلی آن - یعنی قــدرت- می تازد و آن را مورد 

نكوهش قـرار می دهد. در انتهای این بـخش آمده اسـت: “...در جامعه ی 

کهن «قـال قـضیه را کندن»، سـاده می نمود. در جامعه ی مدرن اما هیچ 

پرونده ای را نمیتوان بست و شاید از این نظر بـتوان از پایان تاریخ سـخن 

گفت. می توان مدعی شـد که هیچ یك از جنگهای عصر جدید بــه پایان 

نرسـیده اند و هیچگاه بـه پایان نخواهند رسـید. هرکس فیلمی از صحـنه 

های جنگ ویتنام ببـــیند، در این جنگ شــــرکت می جوید، هر عكس 

جدیدی که از این جنگ یافته شود، هر سند تازه ای که درباره ی آن بر مال 

گردد، هر کتاب تازه ای که در مورد آن نوشـته شـود، بــه «جنگ» تداوم 

خواهد بخشید...”

     در بخش دوم کتاب که، مقاله ای تحت عنوان حقـوق بشـر و حقـوق 

شهروند است، نویسنده با وسواس فلسفی و جامعه شناختی، این دو مفهوم 

را از یكدیگر تمییز داده و ارتبــاط میان این دو عنصر تشــكیل دهنده ی 

جامعه ی مدنی را، در راستای نیل به اهداف دموکراتیك مورد بررسی قرار 

می دهد. 

     در مقـاله ی سـوم مندرج در این کتاب، نیكفر بـا بـه چالش کشـیدن 

مسـئله ی نسبـیت بـاوری فرهنگی در زمینه ی حقـوق بشـر، بـا نگاهی 

منتقـدانه و تمثیلی از مالعمر - رهبـر طالبـان- ، موضوع حقــوق بشــر 

اسالمی را از اساس و بنیاد به چالش کشیده و از سوی دیگر غربـی بـودن 

مفهوم حقوق بشر را نیز، منتقدانه می تازد. نویسنده در این مقـاله موضوع 

حقوق بشر را جهان شمول و فرا ایدئولوژیك و فرامذهبـی معرفی نموده و 

معتقد اسـت نگاه جزئی نگرانه بـه این پدیده، نتیجه ی اسـفناکی را در پی 

خواهد داشت.
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