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  آغاز سخن

بگوید  "اهداف"به عادت مرسوم از  "یی تازه"قرار بر این است که هر 

جا است که این سخن و این کردار  حضور، اما نکته این "دالیل"و از 

ایم و  همین رسم داشتهتازه نیست و بیش از این به شکلی دیگر و بر 

کنند  اند و در زمان ما می آن چنان که بیش از ما کرده. ایم انجام داده

  .و بسیاري دیگر نیز خواهند کرد

خوانیم و  می بشر نقض سیستماتیک حقوقرا  چه که آن ما به خاطر آن

صد سال گذشته و پیش از آن بر ما  چه که در این یک به خاطر آن

ایم  ها بوده عدالتی ها و بی رزه و در معرض نابرابريرفته، همواره در مبا

  .و در این برزخ گرفتار

فقر "هاي ما  که ما مشکل بسیار داریم و سرآمد مشکل سخن این

هایی که یا به جبر از آن دور  است و دور ماندن از اندیشه "فرهنگی

هایی  ها و دولت جبر از آن جهت که حکومت. خواه ایم و یا به دل مانده

حمایت و شان  اند، منش و روش ه در تاریخ معاصر این ملک زیستهک

هاي گوناگون  هاي مخالف را به راه ، اندیشه ابقا حقوق بشر نبوده است

اند به زندان و اندیشه را در پستوي  اش داده اند؛ یا حوالت حذف کرده

زندان راه نفس ببستند و یا از نشر و پخش آن به رسم سرکوب، 

  .اند خودداري کرده

ایم؛ که  ایم و دوست نداشته خواه نه از آن جهت که نخواسته و دل

ما ایرانیان . آمد آن نخواندن و ندانستن ایم به نداشتن و پی عادت کرده

. مان است خواه ایم و از همین رو است که دل بدین رسم عادت کرده

 ردفرد آحاد بشرحقوق بشر سندي است بر رهایی با تاکید بر حق ف

ي موجز و کوتاه که  ماده 30. از رنگ و نژاد و زبان و قومیتفارغ 

ها و  هاي بزرگی از هر جامعه را از نابرابري شان بخش رعایت هرکدام

کند و لذت زیستن در دنیایی آزاد و  ها و تضادها دور می عدالتی بی

  .آورد داشتن امنیت را به ارمغان می

ست تا به عنوان یک ي فعاالن حقوق بشر در ایران بر آن ا مجموعه

ي کسانی  از همه "قید و شرط دفاع بی"ي  در زمینه "مصمم"گروه 

ي آموزش و تحلیل  گیرند، در زمینه که مورد نقض حقوق بشر قرار می

  .بزند "خط صلح"ي  نامه حقوق بشر و مفاد آن دست به انتشار ماه

ي  ماده 30این اعالمیه و . است حقیقتچرا که حقوق بشر یک 

ها رنج و مرارت بشر در تحقیق و پژوهش و در  اش حاصل سال معروف

خواه  ي اقلیتی تمامیت گی مقابله قرار گرفتن با سرکوب و خودکامه

شمار  ها و مصائب بی یی از فریادها و رنج یی که چکیده ماده 30. است

ها اندیشیده و از دل و جان آرزومند  هایی است که به آن قرن انسان

  .بوده است آن

نامه  را به هفته مان کنید آن که اگر بتوانیم و یاري خط صلح، ي نامه ماه

ي حقوق بشر دستی به  ي کسانی که در زمینه خواهیم رساند، از همه

کند  و  دانند، دست دوستی دراز می قلم دارند و ما را از خودشان می

ن کنند و ما ي ما است یاري چه که متعلق به همه خواهد که در آن می

  .شان را براي ما ارسال کنند مطالب

  ماھنامھ، حقوقی ، اجتماعی  ، ارگان مجموعھ فعاالن حقوق بشر در ایران  خط صلح
  مجموعھ فعاالن حقوق بشر در ایران :صاحب امتیاز

  علیرضا فیروزی :سردبیر

  : تحریریھھیات 

  کیوان رفیعی ، مجتبی سمیع نژاد، احمد باطبی، مھدی خدایی، نوید خانجانی، ابوالفضل عابدینی

  شیدا جھان بین :ویراستار

  علی رحیمی :گرافیک و صفحھ آرایی 

  :ھمکاران این شماره

  پوران فرخ زاد، تارا نیازی، مجید توکلی، نارین محمدی، ثمین احسانی،

 iran.org-www.hra: سایت مجموعھ      تھران -٨٧٧۴- ١۵٨٧۵: صندوق پستی 

  iran.org-publication@hra: پست الکترونیک واحد انتشارات 

 طرح روی جلد برگرفتھ از اثر احمد باطبی  

مجموعھ فعاالن حقوق بشر در ایران است و ھرگونھ کپی برداری از  کلیھ حقوق این اثر متعلق بھ

  تمام یا بخشی از آن با ذکر نام مجموعھ بالمانع است
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  رونۀ ، نامه اي از فرزاد کمانگر ئاسو

  کوه با نخستین سنگ آغاز میشود،

  انسان با نخستین درد

  14، مخابرات سالن 5زندان رجایی شهر، بند 

کنار دیوار مخابرات ایستاده بودم، نگاهم به صورت کسانی که دور و 

کشند و چرت  بود، همه سیگار میبرم نشسته بودند گره خورده 

گاهی  بارید، گاه شان می زنند، خمودگی و خماري از سر و روي می

شان جاي زخمهاي عمیقی با خود داشت و هیچ  کردند، صورتهاي هایی رد و بدل می با هم فحش

هاي این بند به انتظار حکم قصاص هستند  بیشتر آدم. شد اثري از امید در ظاهرشان دیده نمی

اي از این آدمها به انتظار مرگ فکر  مبتالیان به سل و ایدز و هپاتیت، همانطور که عدهیا 

ام به مانند فیلم از مقابل چشمانم شروع به حرکت کردن  اختیار خاطراتی از زندگی کردند بی می

ن و آنهایی که من خورد، نقطه مشترك این زندانیا می هایی که اکثراً با مرگ کات کرد، صحنه

  ، "هاي جامعه بودند هر دو قربانیان نابرابري"ان را دیده بودم؛ مرگش

  کرمانشاه –سکانس یک، مزارع نخود، مابین کامیاران 

  )داستایوفسکی(تواند خدا را ناپذیرفتنی کند  مرگ یک کودك می

تا چشم کار میکرد مزارع زرد نخود خودنمایی میکرد که منتظر دستان خسته ما بودند، سی یا 

توانستند از  گرفتیم و تا می کودك و نوجوان که هر کدام یک سوم یک کارگر پول می چهل نفر

هاي زرد نخود در دهانمان مزه تلخ اما  کشیدند، گرد و غبار همراه با مزه شور بوته ما کار می

آشنا داشت ، آفتاب سوزان تابستان ، درد کمر ، تاولهاي دست، سوزش چشم، همراه با 

داشت ، نه بوته  تمامیافزود اما نه فشار کار  مزرعه بر سرعت دستهایمان میفریادهاي سرکارگر 

  .هاي نخود

آفتاب شرمنده از خستگی ما قصدغروب کرد، هنگامی که دستمزدمان را گرفتیم، کودکی از 

آورد سقوط کرد و در  فرط خستگی و ناتوانی هنگام سوار شدن بر کامیونی که ما را به شهر می

   .ران ما جان دادبرابر چشمان حی

  کات

  1385روانسر ، بهار  –جاده کامیاران  -...دره ویانسکانس دوم، در روستاي 

ها خسته از یک روز کار بهاري کمر راست  زد و کوه خورشید با آخرین نگاهش زمین را جارو می

نموده بودند تا بازگشت مردم را به خانه و غروب زیباي 

  .آفتاب را به نظاره بنشینند

قدم زنان با  درختاندرختان زردآلو نوجوانی در کنار  زیر

دستمبو و خیار را  بذرهايزد ، آخرین  خودش حرف می

کاشته بود که مادرش قول داده بود امسال خوش بوترین 

حاال پدر بیکارش . دستمبوهاي روستا را خواهند داشت

به فرداي خودش و حسرت خریدن یک کامپیوتر با هر 

  پنتیومی فکر میکرد، 

آتشی را روشن کرد، گویا تصمیم خودش را گرفته بود ، 

دیر بازگشتن فرزند و خداحافظی غریبانه او دلش به شور افتاده  شب از راه رسید تا مادر که از

جنازه حلق آویز شده فرزندش را  ،بود راهی مزرعه کوچکشان شد، در سکوت سهمگین غروب

و به زندگی خود . نگریست که با آخرین شراره آتش و لرزش برگها آرام ، آرام تکان میخورد می

  پایان داده بود، 

  کات

  راهرو آخر 85داشتگاه اطالعات سنندج، مهرماه سکانس سوم، باز

  من از سالله درختانم،

  تنفس هواي مانده ملولم میکند

  )فروغ(پرنده اي که مرده بود به من پند داد پرواز را به خاطر بسپارم 

  :را سراپا به گوش نشسته بودیم، که میخواند ) هانا یا روناك(صداي سرود دختري زندانی

  ان اي مهتاب زیباي آسم

  دهی چرا گاه گاه خودت را به من نشان می

  به درون سلول من گاهی سرك بکش،

  ....و سلول تاریکم را چون روز روشن گردان

زد مرا به پاي دریچه سلول کشاند  آواز او که به پایان رسید، ضربات مشت نادر که به دیوار می

وزي بود با هم دوست شده نادر زندانی محکوم به اعدام سلول بغل دستی من بود که چند ر(

  )بودیم، او از کتک خوردن و مریضی من آگاه بود

  سالم کاك فرزاد حالت خوب نشده ؟ -

 نه درد دارم، حالم خیلی بده -

قوي باش آقا معلم،قرار بود بري بیرون، صداي ما را به گوش دنیا برسانی، اینطوري  -

  )خندید(میخواهی بري بیرون ؟

 و صورتم نادر جان درد دارم، زدن تو سر -

ه و واقع هم درد ولی درد من و تو، درد یک ملت است، در) آقا معلم(می دانم ماموستا -

  .ن را بپذیر و بگذار درد آیندگان را نیز ما بکشیمهم درمان ، پس با همه وجودت آ

در سحرگاه ماه رمضان، صداي باز شدن در سلول نادر مرا به خود آورد، نادر را بردند و دیگر 

اما نادر  "نادر، نادر جان، آوازي بخوان، حرفی بزن، بخند"ر چه بر دیوار کوبیدم، برنگشت، ه

  کشید،  اعدام شد، در حالیکه کوله باري از درد فرزندان سرزمینش را به دوش می

  کات

  5سکانس چهارم زندان رجایی شهر، بند 

نیمه شب به اجبار ترك کردیم، از چهارصد و پنجاه نفر  ،کرده و سر تا سر دود سالن را فضاي دم

کرد زنده یا مرده، فقط باید  شد به هر قیمتی، فرق نمی آمار بند، یک نفر کم بود و باید پیدا می

تند که پیدا میشد، اتاق به اتاق همه جا را گشتند، تا اینکه در یک انباري کوچک آن جوان را یاف

سربازها خیلی عادي با لبخندي فاتحانه خوشحال از اینکه گمشده  و خود را حلق آویز کرده بود

هاي خود بازگشتند، گویا اصال اتفاقی  ها هم به اتاق اشان را پیدا کردند، جنازه را بردند، زندانی

اي است که حضورش بارها و  نیفتاده بود یا اصال انسانی خودکشی نکرده بود، مرگ اینجا واژه

ترین کلمه و  سنگینش را بر همه  تحمیل کرده، اصال مرگ اینجا عادي شود، سایه بارها حس می

ترین واژه است، خبري از نفرت و ترس از مرگ نیست، هیچگاه اینقدر با مرگ دمخور  طبیعی

  .نشده بودم، پس نیازي هم به کات آخر ندارد

آورد، که از خاطرات را یکی یکی مرور میکردم که صداي فروشنده دوره گرد بند ما را به خود 

قابلمه، شلوار شیرازي، حشیش، شیشه، کراك، مالفه، تریاك، "شد؛ سالن باال وارد سالن ما می
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از جلوي ما رد شد و کسانی که منتظر تلفن بودند به دنبالش راه  "...تابه ، شیره خوب و ماهی

  افتادن، دیگه نوبتم بود که تلفن بزنم، گوشی را برداشتم،

  الو، سالم کیوان جان -

 سالم فرزاد حالت چطوره -

  خب کیوان جان چه خبر از بیرون ؟ -

در مناطق کردنشین دو نفر حکم اعدام گرفتند، یکی هم حکم قطع دست و پا، یکی  -

هم حکم نفی بلد گرفته، یک مرگ مشکوك هم در بازداشتگاه اطالعات ارومیه 

 .داشتیم

  دهد چه اخباري، خبرهاي تو که همیشه بوي مرگ می -

کار کنم، داروغه هاي سرزمینت این روزها فقط حکم اعدام را جار  چی فرزاد جان من -

 .....زنند می

راستی، خانمی هم از سلیمانیه برایت پیغام گذاشته که کردیه، معنی اش را نمی دانم 

  )نگران نباش افق روشنه( "رونۀ ئاسو مۀخو خۀم"چیه ، نوشته بهت بگیم 

آبستن آفتاب است، لبخند زنان گوشی را گذاشتم و من خوشحال از اینکه کوهستان هنوز 

  ...چه خبري بهتر از این "رونۀ  پس هنوز ئاسو "و زیر لب گفتم 

  

  فرزاد کمانگر، معلم اعدامی

  بند بیماران عفونی زندانی رجایی شهر کرج

  

  

 

 

  

  ، نوشتاري از پوران فرخزادفروغ آغازگر زنانگی در شعر پارسی

زاد را شاید بتوان نماد شعر زنانه در ادبیات  روغ فرخف

زنی که نه تنها بدون ترس، که با تمام . فارسی دانست

شهامت و افتخار زن بودن خود را در شعر فریاد می زندو 

تمام قواعد سنتی ومذهبی حاکم بر زن شرقی به ویژه زن 

ایرانی را در می نوردد و زادنی نو و ستودنی و زنانه می 

آغازگر این نوع بی پروایی زنانه در شعر است،  وي که. کند

با وجود عمر کوتاه خود چندین مجموعه شعر به یادگار 

گذاشته است که از ماندگارترین کتاب هاي دوره ي معاصر 

دي ماه، سال روز تولد دوباره فروغ  24. به شمار می رود

روزي که هرچند جسمش از دنیا خارج شد اما . است

فروغ نه تنها در . ن و برابري طلبان و آزادي خواهان دمیده و متبلور شدروحش در تمام زنا

نشان دادن زنانگی در شعر موفق بود، بلکه در روشن و آگاه کردن زن ایرانی به حقوق مسلم و 

به همین رو در ادامه مقاله اي درباره . برابري هاي جنسیتی خود با مردها نقش به سزایی داشت

تا مرگ و توضیحاتی از فراز و نشیب هاي آن به قلم پوران فرخ زاد، خواهر  زندگی فروغ، از تولد

  . وي آورده شده است

از وي . پوران فرخ زاد، شاعر، رمان نویس و پژوهشگر تاریخ باستان و محقق فرهنگ زنان است

از مهم ترین آثار وي می . دارد... بیش از سی اثر چاپ شده شامل آثار تحقیقی، شعر، رمان و 

» مهره ي مهر«از انتشارات علم، » کارنامه ي به دروغ«آثار تحقیقی : توان به آثاري هم چون

» در انتهاي آتش آیینه«انتشارات نگاه، رمان هاي 

» زن شبانه ي موعود«از کتاب سراي تندیس، 

انتشارات جام، » بسیج مادر«انتشارات نگاه،  

و ، انتشارات قطره، »کارنامه ي زنان کاراي ایران«

دانش نامه ي زنان فرهنگ ساز «کتاب دو جلدي 

  .از انتشارات زریاب اشاره کرد» ایران و جهان

  :فروغ

  زنی از سیاره ناهید

به  1320وقتی که تعطیالت نوروزي فروردین 

فروغ الزمان فرخزاد از هفت سالگی و » شگفت عزیمت«پایان رسید، چند ماهی بیش از لحظه 

  .دبستان مختلط سروش نمی گذشتنشستن پشت میزهاي فرتسوده 

در آن زمان هیچ یک از آموزگاران این مدرسه نمی دانستند دخترك هوشیار و شیطانی که 

بیشتر بافه هاي گیسوانش را با روبان سرخ زینت می داد و برق کفش هاي ورنی اش چشم بچه 

دکتر رضا براهنی ها را خیره می کرد روزي در پهنه ي شعر معاصر ایران چنان خواهد بالید که 

  ».فروغ فرخزاد را باید بی شک بنیانگذار شعر مونث فارسی دانست«: درباره اش خواهد نوشت

خورشیدي زنان متعدد دیگري هم به دنیا آمده اند که بنا  1313بی تردید از آغاز تا پایان سال 

یا مقارن فروغ  شاعران جنس زن که پیش از،.بر شهادت تاریخ ادبیات پیش از آن هم آمده بودند

اما فروغ با پدید آیی . لب به سخن گشودند و سخنان شان هم بیش و کم بر دل ها می نشست

ناگهانی خود که با ضربه ي گستاخانه ي شعر ساده ي گناه آغاز شد آتشی چنان بلند را بر پا 

ره ي کرد که دیگر شاعران مونث را با تمامی امتیازاتی که داشتند سایه نشین شهرت نامنتظ

  .خود کرد

اگر دیگر سخن سرایان زن با همه ي زنانگی بنابر یک عادت تحمیلی تاریخی از زبان مردان 

سخن می گفتند و جسارت آن را نمی داشتند تا در سروده هاي شان به زن بودن خود اشاره 

پیوندي ) مادر ازلی(آمده و با زن) زهره، ونوس(اي کنند اما فروغ که از سیاره ي شورمند ناهید

شفاف و آشکار داشت نه در البیرنت زندگی که در آثارش هم پیوسته زن باقی ماند و چنان 

ساده و صمیمانه و زنانه سخن گفت که شاعر پر آوازه ي معاصر، احمد شاملو، در گفت و گویی 

فروغ آن قدر زن است که من هرگز نتوانسته ام شعرش را «: با یک گزارش گر در این باره گفت

صداي بلند بخوانم و هر وقت این کار را می کنم به نظرم می آید لباس زنانه تن ام کرده ام، با 

  ».در ذهن ام هم که می خوانم شعرش را با صداي زن می شنوم

بدون مسئولیت هاي اجتماعی و بدون رد پاي جنسیتی که برآمده ! البته نه یک زن منفرد تنها

اي جوان او که پژواك فریادهاي اعتراضی زنی از چون صد. از سنت هاي کهنه و جامد بود

نه تنها از دنیایی که چند سالی بیش در . هوشیاران آزادي خواه و برابري طلب خاور زمین است

آن نزیست، که از ابتداي حادثه می آمد، از سال هاي دور و دیر، از گلوي حواي باغ عدن  که با 

فرین عشق را فریاد کرد و بی اعتنا به لعنتی چیدن سیب وسوسه از درخت حیات واژه ي شور آ

) مرد(عصیان ابدي زن را آغاز کرد اگر چه بشتاب فریاد او به قهر آدم . که انتظارش را می کشید

در گلوي اش گره خورد و بر ادراك تندي که کاشف درخت معرفت شد بشتاب سایه اي 

) هم پا(جنتی که باید همراه هممحیالنه فرو افتاد تا از همان لحظه ي نخست جایگاه اش از 

تراز او می شد جدا گردیده و به صورت آفرینه اي درجه ي دو و به گونه ي نیمه اي نا تمام در 

او آفرینه اي بدون حقوق اجتماعی و ابراز وجود با آن که پیش از فروغ انگشت شمار زنانی . آید

اما تنها فروغ بود که . زاد کنندرا آ» آن صداي زندانی«از جرگه ي سخن سراان کوشیده بودند 

سرانجام کلید آن قفل سنگین را در قفل دان چرخاند و موفق به گشودن در این بنهفته این 

پرده ها را به کناري زد و هر آن چه را که . کاخ راز آگین شد و آن را به گستاخی از هم گشود

د به یک بار، نه با بچه اي در زنان دیگر به سالیان دراز می خواستند بگویند و هیچ گاه نگفتن

زیرزمین تاریک یا زمزمه اي در گنجی در بسته که با بانگی بلند که البته بازتاب پاي پرخروشی 

را هم در پی داشت گفت و گفت، جسورانه خود را به آب زد، نه به آبی آرام که دریایی پر جذر 
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ی و آزادي خواهی سرش را به صخره و مد و طغیانی که او را با خود برد و تا انتقادهاي اجتماع

  !ي مرگ نکوباند و جان اش را که با جنون شعر در آمیزه بود ستاند آرام نگرفت

آشکار بود بی نقاب و به دور از همه ي پوشش هاي » من«فروغ از ابتداي ورود به تاالر شعر یک 

او به زعم . ه استو زد! رایج و روبنده اي که دین، آیین و سنت بر چهره ي زن شرقی زده بود

بسیاري از شاعران، بیشتر زن و کمتر مرد که در سروده هاي شان حضور ندارند و بین آن چه 

می گویند و آن چه می نمایند تفاوت از ماه تا مریخ است، اشعار خود از آغاز تا انجام حضوري 

حق خودش  در آثارش زندگی می کند، نفس می کشد، راه می رود، فریاد می زند،. روشن دارد

را می خواهد، گریه می کند، می خندد، عشق می ورزد و با تمامی قلبش دوست می دارد و از 

پشت هر واژه اي از واژگان شعرهاي اش صداي صمیمی او را می شنوید که از خود و از آن چه 

اگرچه خود او و نه یک فرد بل موجودي جمع است . رفته است می گوید» خود«به ناروا بر آن 

آن چه سودازده و صمیمی بر همه و بی پروا می گوید همان هایی است که خیلی ها می و 

  !خواهند بگویند، اما هرگز نگفته اند، جراتش را نداشته اند که بگویند

تفرش نی آید » بازرگان«او که ریشه در ده و تبار از طبیعت ناب دارد؛ از سوي پدر از دهکده ي 

دهاتی در حومه کاشان، همیشه به اصلی که بسیاري از دهاتی و از سوي مادر بزرگ مادري از 

هاي شهر نشین به آسانی آن را به فراموشی می سپارند وفادار ماند و با آن که در شهر به دنیا 

آمد و قد کشید و در خانوده اي شهري با آداب و رسوم و تیره ي تهرانی پاي طبقه ي دو بزرگ 

ه ي روستایی خود را واننهاد و در ژرفاي روح و فکر خود شد، اما هیچ گاه صفا و سادگی ریش

همواره دهاتی باقی ماند و پاکی خالصانه اي را که در خونش موج می زد به پلیدي و پلشتی 

  . شهر نفروخت

او که ناهیدي زاده شده بود صافی و زاللی آب هاي رونده را داشت کم تر دروغ می گفت و 

از رنگ و روي دروغ زنان و ریاکاران و زورگویان و ستم  دوست هم نداشت که دروغ بشنود،

گران می گریخت، و از تنفس در هواي مانده ملول بود و هر آنچه را که بر ضمیرش می گذشت 

بی هیچ ترس و واهمه اي بر زبان می آورد و به هیچ آداب و ترتیبی تن نمی سپرد و زندگانی را 

ده و جان آزار، و چه نرم و نوازا و دل آرام با همه ي نمادهایش چه سخت و درشت و خلن

عاشقانه دوست می داشت و به ساده ترین نشانه هاي حیات کودکانه مهر می ورزید و مانند 

عشق می ورزید و بارور از سیلی سوزان » باد و آفتاب و آب«ساقه اي نازك در دشتی پهناور به 

حیات بود در جاودانگی آن سهیم می خواست با نوشیدن عصاره ي طبیعت که شاید همان آب 

باشد، ولی چون هماره آن شبح مرموزي که از چشم بسیاري از زندگان زمینی پنهان است در 

نهان خانه ي جان خود می دید و حضور دایمی 

مرگ را در ژرفاي خود احساس می کرد و از 

همپاي . روال زودرس خود به خوبی خبر داشت

به تکرار  ستایش زندگی از مرگ هم می گفت و

هم می گفت و بی سرور چنان که هر 

جستارگی هوشیاري توجه هاي وحشت از زوال 

را در بیشتر آثار او به چشم می بیند و پژواك 

. می کرد» دلهره هاي ویرانی«به تکرار دچار » یک نامعلوم«واژگان آهنگین که او را از احساس 

و بدین سان بود که در » !...ده رفتنیستپرن«گوش هایش را می آزارد و به یاد او می آورد که 

تند «سراسر زندگانی کوتاه خود نه تنها از شوق زیستن و پیوستن به جاودانگی که از شهوت 

هم لبالب بود و در عمیق ترین لحظات سعادت هم از این احساس آزار دهنده خالی نبود » مرگ

ش او را دنبال می کرد و به و مرگ که خواهر توامان زندگی است همه جا با رداي سیه بلند

به . اصراري لجوجانه سایه ي وحشت آفرینش را به او می نمود و در گوش اش زمزمه می کرد

و با اطمینان به این پایان هم چنان » باد تو را با خود خواهد برد«یاد داشته باش که سرانجان 

بر صلیب مرگ  .که روان به سوي تپه ي قتل گاهش لحظات گوناگون زندگی را می آزمود

خویش بوسه زد و آن را به عنوان سرنوشتی محتوم پذیرفت و این چنین بود که آگاه از این 

سرنوشت تلخ در سراسر عمرش که به کوتاهی یک آه بود شادي هاي زندگی را بیشتر در آمیزه 

در نور و تاریکی یک جا می زیست و خنده و گریه اش از هم . با اندوه زوال احساس می کرد

هم چنان که از نور و روشنایی می گفت و خورشید و ماه و ستاره گان را یک جا می . جدا نبود

به تاراج بی امان آن می اندیشید و لحظه ي موعود را انتظار » وزش هاي ظلمت«ستود غرقه در 

بادها خطوط زندگی او را قطع می کردند، و او را «آن لحظه ي شگفت که سرانجام . می کشید

می بردند، تا چنان که می دانست ونیک هم می دانست به چیزي در » به آن سوي زمانبا خود 

اگرچه مرگ با یک ضربه ي ناگهانی او را به چنان بلندایی رساند . پوسیدگی و غربت واصل گردد

که پیش از آن هیچ شاعر مونثی در ایران زمین نرسیده بود، مرگ که به راستی تولد دیگر او 

  !بود

دري ارتشی و مادري سخت گیر و دسیپلینه و در خانه اي که قانون هاي حکومت فروغ از پ

نظامی در آن اجرا می شد به دنیا آمد، خانه اي هم چون مدارس شبانه روزي قرن نوزدهم 

انگلستان با همان مقررات خشک و سخت و قوانین آزار دهنده و جنون آور، البته با نیات 

گیر، از همان آغاز زندگی، روحیه ي سرپیچی و تمرد که در در این حال و هواي دل! تربیتی

مشرق زمین بیشتر از دختران، خاص پسران است در فروغ بالید و گسترید و هنوز خیلی 

کوچک بود و خردسال که علم عصیان را در برابر اسارت خود و طفولیت خواهر ها و برادر هاي 

کم تر روزي بود که دسیسه اي به سر کردگی او اش که نمونه هایی از اجتماع بودند بلند کرد و 

  !در خانه شکل نبندد که به نوعی بیشتر مادر و گاه پدر را خشمگین نسازد

در آن خانه ي قدیمی نقشی اساسی داشت و تا چشم کار می کرد » دیوار«از دوره ي کودکی 

در پشت هر دیواري،  به دور همه چیز دیوار کشیده شده بود، دیوارهایی با تابلوي ورود ممنوع و

دیوار، در دیوار، در دیوار و درهایی بیشتر بسته که ین دیوارهاي . رازي وسوسه آفرین پنهان بود

حدایی و درهاي میشه بسته نه تنها در دوران کودکی فروغ که تا همیشه ي زندگی با او بودند و 

و او را در اوج ناامیدي  وقتی که در ماهنگی هایی موذیانه به هزاران در بسته تبدیل می شدند

  .به شدت می آزردند و خسته اش می کردند

  !آرزوها«

  خود را می بازند  

  در هم آهنگی بی رحم هزاران در  

  بسته    

  آري پیوسته بسته، بسته   

  ».خسته خواهی شد      

اما این دیوارهاي مرزي یا حایل همیشه هم او را این چنین نمی آزردند و گاهی نیز در دل 

وش قد می کشیدند تا از مزرعه ي شب او پاسداري کنند، اگرچه دیوار چه حایل و شبی خام

  !چه پاسدار، هم چنان دیوار است و دل آزار

تا / دیوارهاي حایل، دیوارهاي مرز/ قد می کشند هم چو گیاهان/ اکنون دوباره در شب خاموش

  پاسدار مزرعه عشق می شوند

درستی چشم روي دنیا باز نکرده و شناساي نیک و بد  دومین دختر خانواده ي فرخ زاد هنوز به

نشده بود که با یک رقیب رو به رو شد، برادر کوچکی که هنوز از راه نرسیده، نیمی بیشتر از 

آیا میل رقابت با آن رقیب شیرین و دوست داشتنی ! جاي فروغ را در خانواده اشغال کرده بود

روغ را بیشتر به سوي پسرها می کشانید و وادارش که نام فریدون را به رویش گذاشته بودند ف

در بازي هاي آن ها بیشتر از دخترها شرکت کند، و . می کرد تا بیشتر تقلید آن ها را در بیاورد

  !خودش را حتا از آن ها هم جسورتر و شیطان تر و هم پسرتر نشان بدهد؟

رقابت ها چه پنهان و چه آشکار البته در خانواده هایی که شمار فرزندان آن زیاد است این نوع 

هر فرزند تازه اي که به دنیا می آید بخشی از حقوق کودکان پیش از خود را پایمال . وجود دارد

می کند و بخشی از جاي آن ها را به اشغال خود در می آورد و فقط خدا می داند در دخترهاي 

ها چه کمبودهایی به وجود در آن . کوچکی که گرفتار رقیبی تازه نفش شده اند چه می گذرد

بی گمان بیشتر سرگشتگی هاي مهرجویانه و بی ! می آید و چه عقده هایی زاییده می شود

قراري هاي فزاینده آن از همین نوع عقده ها به وجود می آید که با بالندگی هاي انسان بزرگ و 
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یر سرنوشت طبیعی بزرگ تر می شوند و تا پایان عمر جان آدمی را می آزارند و چه بسا که مس

  .او را هم عوض می کنند

اما فروغ فقط از تماشاي این رقیب تازه نبود که سر به عصیان هاي خانگی می گذاشت و سازه 

هایی دیگر هم بودند که شورش درونی او را شدیدتر ساخته و زندگی را از همان آغاز بر او ناساز 

ناروا، یک تبعیض ظالمانه، یک بکن، یک یک داوري نادرست، یک کالم ناپسند و . می کردند

در او اثر زیادي می گذاشت، وقتی وادارش می کردند ...! نکن آمرانه، یک سیلی، یک مشت 

لباسی را که نمی پسندید بپوشد یا خوراکی را که دوست نداشت به زور بخورد، وقتی در برابر 

شدت تنبیه می شد، وقتی که  هر اظهار عقیده اي ناسزا می شنید اي در برابر هر ظغیانی به

افراد خانواده بچه هاي دیگر را به او ترجیح می دادند، وقتی که خواسته هایش را سرکوب می 

کردند تا خواسته هاي خودشان را به او تحمیل کنند، وقتی که پاي به زمین می کوبید و فریاد 

  ... .که آري؛ وقتی: و صداي دیگر به لجاجت می گفت! نه!نه!نه: کنان می گفت

تردیدي نیست که عصیان درونی فروغ که بعدها نام واژه اي شد بر روي یکی از دفترهاي 

وي بی جهت نبود که از همین زمان ها، هم چون آریان . شعرش، از همین زمان ها آغاز شد

قهرمان پیشه اش در فکر باز کردن درهاي بسته اي بود که ریش آبی او را از بازکردن آن منع 

براي دفتر دیگرش کردند، » دیوار«و خراب کردن دیوارهایی که او را به گزینش نام  می کرد

درهاي بسته، دیوارهاي بلند، گنجه هایی که کم تر باز می شدند و آن دسته کلید بزرگی که نه 

نقره اي بود و نه طالیی اما هم فروغ و هم سایر بچه هاي خانه در وسوسه ي ربودن آن می 

لید مادر که به پهنه ي دریا می خورد و شهوت کنجکاوي همه ي بچه ها را دسته ک. سوختند

بی تردید چگونگی پرورش و شرایط خانوادگی به فروغ که بدون راهنما و بی ! تسکین می داد

دلیل راه تنهاي تنها خودپا، هم چون گیاهان وحشی بالید، شکل گرفت و وادارش ساخت تا با 

د پدیده هاي حیات به شناخت زندگانی بپردازد و آموزگار، مربی جستارهاي خودسرانه در بندابن

و کاشف خویش باشد او زندگانی را از راه تجربه آموخت، در هر لحظه ایستاد، نگاه کرد، 

اندیشید و تا به دریافتی نرسید، اگرچه تلخ، اگرچه زهرآلود، شایعه ساز و آزار دهنده، اما از جاي 

ندك، اندك به خویشتن نقبی زد و به آن راه یافت تا از حقیقت نجنبید و بدین سان بود که ا

برهنه و بی نقاب خود بگوید، او از راه قربانی کردن زندگانی جسمانی خویش به خویشتن درونی 

رسید، ال او دست داد و پیمان بست که جز از زبان او نگوید و چون بدین راه و روش گفت و 

بر سوي برخاست و در شهر مردساالر و زن ستیز ولوله اي  گفت، فریاد خرد ناشناسان ریایی از

  !و سپس حکم تمرد او صادر شد! به راه افتاد که زن را چه به این حرف ها

در سیاره زمین نزیست، اگرچه طول » دو آتش سیگار«فروغ که دمی بیشتر از فاصله ي 

زیست، شاعري شد تجربه زندگانی اش کوتاه بود، اما چون نه در طول که در پهنه هاي دقایق 

مند و جهان بین و یکی از رازهاي ماندگاري اش نیز 

همین است، چون شاعري که در لحظات نزیسته، در آن 

تعمق و تفکر نکرده، آن را چون لیمویی در دست 

نفشرده و عصاره ي آن را ننوشیده باشد چه حرفی براي 

  !گفتن دارد؟

به زبان شعر و او که بسیاري از گفتنی ها را جسورانه 

گفت و سرود به راستی شاعري تجربه گرا بود، چنان که 

من «: خود او هم به این معنا اعتراف کرده و نوشته است

از آن آدم هایی نیستم که وقتی می بینم سر یک نفر به سنگ می خورد و می شکند، نتیجه 

  »!را نمی فهمم بگیرم که دیگر نباید به طرف سنگ رفت، من تا سر خودم نشکند، معنی سنگ

و چه سرها که از او شکست تا سرانجام در پرواز مرگ به تولدي دیگر رسید و ققنوس وار از 

  !خاکستر مرگ زایشی دوباره یافت که این بار ابدي بود

فرهنگی تاثیرات چشم گیري گذاشت، که زنان را هم از -آثار شعري فروغ نه تنها در جامعه ادبی

در روح برابري طلبی و آزادي خواهی را که به همت . خواب سنگین اعصار و قرون بیدار ساخت

هویت شان را به . زنان فعال اجتماعی از انقالب مشروطه آغاز شده بود نفس دوباره اي دماند

نیمی از افراد جامعه به ان ها نشان داد و به ویژه به زنان قلم به دست چه شاعر، چه  عنوان

نویسنده چه ادیب و هنرمند آموزانید که بایسته است به زبان خودشان سخن بگویند و با نگاه 

خودشان به آفرینش هاي هنري بپردازند و به دور از تقلید از زبان و نگاه مردانه که تا آن زمان 

مه داشت و به همین دلیل در برابر استعدادهاي زنانه سدي کشیده و مانع پیشروي و ادا

که . به آفرینش هاي خود چهره ي تازه یی بخشید -خالقیت هاي ادبی و هنري آنان شده بود

و اینک سال هاست که زنان شاعر، نویسنده، نقاش، . مکتب او به زودي هواداران بسیاري یافت

ه او را ادامه می دهند و بدین سان است که اینک شمار زنان ادیب و هنرمند را... مجسمه ساز و 

چنان افزایش یافته است که می رود از شمار مردان فزونی گرفته و به دنیاي هنر و ادب زنانه 

 .آبرو و آزرم چشم گیري ببخشد، چنان که چشم جهان را هم خیره کرده است

  

 

 

 

  طبیشکنجه ، چرایی و چگونگی، احمد با

ساخته شده  "شکستن"از مصدر  "شکنجه"واژه  :اهداف 

با سیستمی روبرو هستیم که  ،در پدیده ي شکنجه .  است

جهت دست یابی  "خشونت"به طور منظم و حساب شده از 

در بعضی از کشورها مانند . به اهدافی مشخص بهره می برد

به طور سیستماتیک اعمال می شکنجه سریالنکا و توگو 

، انواعی از  بعضی دیگر مانند ایران و عربستاندر . شود

انند تعزیر، سنگسار، قطع اعضاي بدن و غیره شکنجه ها م

، شکنجه به )مثال برزیل(در برخی دیگر از کشورها . به شکل قانونی و علنی به اجرا در می آید

تگاه شکلی مخفی توسط گروه هایی که با دولت رابطه مستقیم ندارند ولی عمال بخشی از دس

   .سرکوب آن به حساب می آیند اعمال می شود

بحران  می توان، همزمان روبرو هستند بحران هاي اجتماعی و اقتصادي با یی کهدر کشورها

هویت "بحران فرهنگی در این جوامع مستقیما به مسئله ي . را هم شاهد بود عمیق فرهنگی 

در این جوامع یک . وط می شوددر جامعه مرب "نقش هاي اجتماعی افراد"و همچنین  "فردي

اعمال خشونت . نوع مدل در روابط جمعی می خواهد جاي مدل هاي گوناگون گذشته را بگیرد

یکی از انواع آن به حساب می آید، در واقع ابزاري است که  "شکنجه دولتی"سازمان یافته که 

جود در جامعه توسط آن مدل فرهنگی حاکم قصد دارد تا تمامی مدل هاي فرهنگی دیگر و مو

در واقع از این زاویه در جامعه ي ما شکنجه وسیله اي است براي اعمال فرآیند . را نابود سازد

مایل قدرتمداران به تحمیل یک نوع فرهنگ ت. ي اما در سطح و مرحله اي فرد "فرهنگ زدایی"

ازي سایر از طریق نابودس) که در جمهوري اسالمی شکل ایدئولوژي اسالمگرایی به خود گرفته(

 مدل هاي فرهنگی، پیامدهاي بی شماري براي افرادي که در چنین نظامی زندگی می کنند در

با  "فرهنگ درونی شده "یکی از نتایج آن، تضادي است که به مرور میان. داشته است بر

در اغلب موارد می شود نوعی  .باید در جمع به نمایش بگذارد آید که فرد می فرهنگی پدید می

میان ساختار یک نظام سیاسی با منطق حاکم بر شکنجه و اهدافی که از طریق اعمال  شباهت

روش هاي شکنجه مدرن که رایج ترین و مهم ترین شان ایجاد درد، . آن پیگیري میشوند یافت

محرومیت هاي طوالنی مدت، زیر پا گذاشتن عمدي تابوهاي فرهنگی و ایجاد مدام وحشت می 

لی یکسان در تمامی این نوع کشورها به چشم می خورد و تفاوت ها باشند، کم و بیش به شک

با این حال اهدافی که حکومت ها در اعمال شکنجه دنبال می کنند گاهی . چندان مهم نیستند

به عنوان نمونه در نظام جمهوري اسالمی یکی از  .از یک کشور تا کشوري دیگر متفاوت است

.  بود "ایجاد تغییر در هویت فرد"،  ي شصت و هفتاد اهداف مهم شکنجه، به ویژه در دو دهه

در حقیقت در کنار استفاده از شکنجه براي گرفتن اطالعات، اجراي اعترافات علنی، نوشتن 
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ندامت نامه و غیره، همزمان هدف مهم دیگري را نیز دنبال می کردند که آن ایجاد تغییري 

این همان هدفی . ماما جدید و متفاوت بودبنیادي در درون فرد و استحاله ي وي به موجودي ت

  .می نامند "سیاست تواب سازي"بود که امروزه 

نگاه سیستم توتالیتر، . یکی از اهداف مهم شکنجه شفاف ساختن شخصیت و وجود قربانی است 

نگاهی است که می خواهد به درون افراد راه یابد و همه چیز را در وجود و شخصیت قربانی 

از این منظر یکی از اهداف مهم شکنجه گر دست یابی به تمامی رازهایی . کندببیند و کنترل 

در زندان هاي جمهوري اسالمی اما این . می باشد که قربانی در درون خود پنهان کرده است

اش محدود نمی شود بلکه به  سیاسی-رازها تنها به امور سیاسی و روابط فرد با گروه اجتماعی

بدین ترتیب با برمال ساختن رازهاي . صوصی او گسترش یافته استتمامی حوزه هاي زندگی خ

درون، بازجو فقط به هویت اجتماعی فرد حمله نمی کند بلکه به طور مستقیم هویت فردي او 

از میان بردن رازهاي درون به شدت سالمت روحی فرد را به خطر می . را هدف قرار می دهد

اما کار شکنجه گر تنها با ازمیان بردن راز  .یع می سازداندازد و همزمان از او موجودي رام و مط

و شفاف ساختن شخصیت زندانی، همزمان  "راز درون"با از میان بردن . به پایان نمی رسد

این راز جدید در درون زندانی، به اتفاقاتی : شکنجه گر راز جدیدي را جایگزین آن می سازد

بسیاري از قربانیان خشونت . گر بر او رفته است برمی گردد که در زندان و در رابطه با شکنجه

قادر به بیان متفاوت سازمان یافته حتی سال ها پس از پایان ماجرا و در شرایطی کامال 

بدین ترتیب مرزي جدید . نیستند) شانا حتی به نزدیک ترین کسان(سرگذشت شان در زندان 

ه تنها از دژخیمان، بلکه از تمام دنیاي مرزي که این بار او را ن. در دنیاي قربانی شکل می گیرد

زندانی پس از رهایی از زندان، این بار محکوم به حبس ابد در زندانی . اطرافش جدا می نماید

بدین ترتیب هدف نهایی شکنجه ي مدرن نه  .می شود که بازجویان در درونش تعبیه کرده اند

  .  به حرف آوردن زندانی بلکه خاموش کردن ابدي اوستفقط 

بر پایه مطالعات علمی و مشاهدات » روانکاوي«زیگموند فروید بنیان گذار مکتب  :شکنجه گر 

که از تحریکات  "سائق"یا  "رانش"بالینی خود در طول سالیان، به این نتیجه رسید که دو 

. جسمانی و زیست شناختانه درونی انسان سرچشمه می گیرند، منشأ رفتارهاي بشري هستند 

شکنجه گر  .می باشد "پرخاشگري"است که منشا  "مرگ"یا  "رانش ویرانگري" یکی از آن ها

یافته اي  که جزیی از ساختار حاکمیت یک اجتماع است ، از جهت فردي، نظام روانی رشد

تواند جایگزین درستی براي پاسخ به این رانش روان شناسی پیدا کند و  ندارد چرا که نمی

به یک انسان دیگر  "آسیب جسمانی"باید از مجراي  "ريپرخاشگ"و  "میل به خشونت"ارضاي 

یافته نیست، معموال محظور اخالقی پیدا  بگذرد و نیز از آن جا که نظام روانی اینگونه افراد رشد

فرق یک کودك  با یک انسان بالغ از . نمی کنند ، یعنی مانع اخالقی براي این کار نمی بینند

که کودك می خواهد بدون هیچ محدودیتی به رانش ها و ست ا این منظر روان شناسی اخالقی

یافته که نظام اخالقی دارد، این خواست  خواست هاي درونی اش پاسخ گوید، اما بزرگسال رشد

ها را با توجه به ارزش هاي اخالقی و واقعیات بیرونی محک می زند و می کوشد پاسخی صحیح 

 "کودك ماندگی"جهت تحول اخالقی، دچار  که از شکنجه گر انسانی است. براي آن ها بیابد

  . در او رشد نکرده است  "اخالق"و  می باشد

،  (1987-1927)  ، روانشناس امریکایی )Kohlberg    Lawrence( کولبرگالرنس 

کولبرگ عقیده دارد . فردي در زمینه اخالقی نمود  سالهاي زیادي را صرف پژوهش درباره رشد 

یعنی هر فردي در نهاد خود آنچه را که براي رسیدن به . لوغ نیستنتیجه ب "رشد اخالقی"که 

همچنین رشد اخالقی نتیجه رشد فرد در . الزم است، بطور طبیعی دارا نیست رشد اخالقی 

هاي تفکر  پدر و مادر و آموزگار بطور مستقیم شیوه   .سازي با جامعه نیست  جامعه و هماهنگ

اخالقی آموزش داده  ت تصور کنیم که چگونه هر مرحله رشد در واقع، دشوار اس. آموزند را نمی

  .رشد اخالقی حاصل اندیشیدن خود ما درباره مسائل و معماهاي اخالقی است . شود می

. اندازد کند، بدین ترتیب که ذهن را به کار می می هاي اجتماعی به رشد اخالقی کمک  تجربه

دیدگاهمان زیر سوال  آید و  ن پرسش پیش میشویم، برایما وقتی که وارد بحث با دیگران می

آموزش بر . شویم که موضعگیري جدید و بهتري داشته باشیم رود و از این رو تشویق می می

. هاي دیگران تاثیر اندکی دارد اما گوش دادن به صحبت. تواند تاثیرگذار باشد رشد اخالقی می

راتی است که نظرات فرد و شیوه تفکر او فراگیري در این زمینه رویارویی با نظ موثرترین شیوه 

تري یافته و منطق خود را رشد  هاي محکم استدالل انگیزد تا  را به چالش کشیده و او را برمی

برخورد با دیگران وقتی که بصورت باز و دمکراتیک صورت گیرد همواره بهترین راه براي   .دهد

   .رشد اخالقی است

شکنجه  :قابل تمایز است  ،شناسی، دو گروه عمده شکنجهاز دیدگاه روان  :اقسام شکنجه 

نیز می  "White torture"که به آن شکنجه سفید(و شکنجه روانی ) فیزیکی(جسمی 

اما پس از . شکنجه جسمی کامال ملموس و عینی و قابل تشخیص و ردیابی است). گویند

حاکمیت هایی که در آن  تحوالت جهانی و حساسیت افکار عمومی جهان به این پدیده ناهنجار،

ها تمایل به اقتدارگرایی و تمامیت خواهی وجود داشت، براي این که از جهت بین المللی تحت 

  . توسل جستند "شکنجه سفید"فشار نباشند، در برابر منتقدان و مخالفان خود به 

هایی که زندان انفرادي و عدم مالقات خانواده، در دسترس نبودن وکیل ، قرار گرفتن در محیط 

به (  گرددیا فراموشی هیچ گونه محرك حسی در آن ها نیست و می تواند موجب بروز توهم 

عنوان نمونه شخصی که به مدت طوالنی در سلول انفرادي بوده ، پس از خروج از سلول ، رنگها 

کم خوابی و بی خوابی دادن، روشنایی بیست و چهار ساعته در سلول  ،) را فراموش کرده بود 

، تهدید به آسیب زدن به ...)پیرامون دوستان، خانواده و (فرادي ، دادن اخبار و اطالعات کذب ان

از این مقوله به این  78تجربه شخصی نگارنده در سال ( خود زندانی یا خانواده اش یا عزیزانش

و   هرممادر و خوا  ، از جمله ام خانواده  اعضاي  در مورد بازداشت  اکثر تهدیداتشان: شکل بود 

  سلولم  را از پنجره  مادرم  در زندان توحید بارها صداي  زندان بود و من  ها به آن  آوردن

،  شناسم را می  مادرم  صداي  کند، اما من را در توحید انکار می  ، هر چند او حضورش شنیدم می

یري شوان قادري رویا طلوعی روزنامه نگار کرد که در جریان دستگ .آمد می  بود که  مادرم  صداي

من نوشتم تنها در . از من می خواستند علیه خودم اقرار کنم: دستگیر می شود ، می گوید 

در مراحل اولیه بازرسی چنین چیزي  به من خندیدند و گفتند .حضور وکیلم صحبت می کنم

با من نوشتم ایران هنوز از پیمان حقوق بشر خارج نشده و این متناقض . در قانون ایران نیست

دستور دادند بروند بچه هایم را  بعد از آن. حقوق بشر است و من باید از وکیل استفاده کنم

  )  بیاورند و تهدید کردند زنده زنده جلوي چشمانم بچه هایم را می سوزانند

همه از ... ، توهین و تحقیر و ) بدون آن که اجرایی شود( زندانیدر شرایط اعدام قرار دادن 

روانی هستند که می توانند ساختار روانی فرد را بشکنند، سپس دفاع بدنی  جمله شکنجه هاي

در چنین شرایطی فرد . و در آخر سالمت جسمانی او را مورد آسیب قرار دهند) ایمنی بدن(او 

تمام این ساختارهاي . براي هرگونه اقرار، اعتراف و مصاحبه توبه فرمایانه اي آماده خواهد بود

  .روان شناسی علمی نوین قابل تحلیل است اعمال شده از جهت 

  

زندانی  :آنچه در حین شکنجه رخ می دهد 

، احساس می کند که جسمش به کنجه زیرش

چیزي می خواهد . دشمنش تبدیل شده است

این دوگانگی در زیرِ شکنجه . که او نمی خواهد

او می خواهد براي حفظ خود، مقاومت را . است

 اما جسمی که دیگر ، در زیرشکنجه ادامه دهد

، می خواهد کنترل زخمی و آسیب دیده است 

را به دست بگیرد و براي به دست گرفتن 

ط و از زیرشکنجه فرار ی، باید از این شرا کنترل

، یا  همین آدم، چند دقیقه بعد. کند

چندساعت بعد، گوشه ي راهرو یا سلول می 

 صدمه دیده اشآنجا با تن زخمی و . افتد

  .می سوزدبراي بدنش لش دو  تنهاست

در طی زمان، با کمال ناباوري می توان دید که 

برخی قربانیان شکنجه، به بازجو و شکنجه گر خود دلبسته می شوند و یک حس دوگانه عاطفی 

در  "ناتوان"شکنجه شونده . است را به آن ها منتقل می کنند) محبت و نفرت(که مهراکین 

است ، می بیند که اگرچه او دشمن است اما  "همه توان"ی ، برابر شکنجه گر که به زعم قربان

 اینجاست که پدیده دلبستگی روانی براساس انتقال روانی، بین. تنها او می تواند یاریگر باشد 

  .این دو شکل می گیرد

می نامند ، اغلب در  "هویت یابی با شکنجه گر"یا  "هم هویتی با متجاوز"این پدیده را که 

 ست که این پدیده می تواند بطورا این بر با این وجود، تصور. دیده می شود  "ابینتو "مقوله  

عموما این احساس در  .کلی اتفاق بیفتد و مشخصاً می تواند یکی از تأثیرات شکنجه باشد 

که خود را قدرت  يکسانی می تواند بوجود آید که نوعی شیفتگی به قدرت دارند، و شکنجه گر

لش می تواند این باشد ییکی دیگر از دال. تواند پاسخ این احساس باشد مطلق نشان می دهد، می

شکنجه گر . که شکنجه گر، اگرچه دشمن زندانی است، اما، زندگیِ زندانی در دست اوست

از ادامه  می تواند با متوقف کردن شکنجه، زندانی را . دشمن زندانی ست، اما ناجی او هم هست

این ناجی بودن براي قربانی، درست در لحظاتی ست که شکنجه گر، . شکنجه شدن، نجات دهد

  .شکنجه را متوقف می کند
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، نفرت تواب است از عارضه دیگري که در مورد شکنجه شدگان تواب ممکن است پیش بیاید 

زندانی یی که بر سر موضعش ایستاده، چرا که او براي تواب نمایانگرِ گذشته و موقعیتی است 

زندانی سرِ "از  "تواب"نفرت . که خود در آن بوده و حاال از آن بریده و باید از آن فرار کند

تهاي هیستریک در به همین دلیل، ما شاهد حال. ، فرار از خود و گذشته خود است "موضع

ابان با زندانیان دیگر هستیم اب می بایست کامال از گذشته خود فاصله بگیرد و  .رابطه  توتو

 .زندانی سرِ موضع، نماد درگیري روحی تواب با خود است  .انسانِ دیگري شود

شکنجه، از هر نوعی که باشد ، در سطوح روانی، جسمانی،  :تنی شکنجه  -عوارض روان

بسیاري از مشکالت جسمانی پس از شکنجه، به . گی و نیز اجتماعی عوارض مختلفی داردخانواد

 ,Wenk-Ansohn(خانم دکتر ونک آن زن . هستند "تنی-روان"اصطالح روان شناسان، 

1996, Die Spur des Schmerzes – Psychosomatische Störungen 
bei Folterüberlebenden (،احساس درد، «در مقاله  که از محققان این حیطه است

دو مشکل عمده روان شناختی براي شکنجه بر می » اختالالت روان تنی رهایی یافتگان شکنجه

  :شمرد

که این دو اختالل روان شناختی موجب مسائل فیزیولوژیکی . افسردگی -ب ،اضطراب -الف

ش غده لرزش ، صداي غیرطبیعی در گوش ، اختالل هاي کن اختالل خواب ، تعرق ،: نظیر

تیروئید، ریزش مو ، تحریک احساس خارش ، درد شکم و معده ، زخم معده و اثنی عشر ، 

شکایت هاي مربوط به کیسه صفرا ، اختالل هاي خوردن ، وابستگی به مواد محرك یا مخدر ، 

احساس فشار بر سینه ، اختالل هاي تنفسی ... دردها به ویژه در ناحیه سر و یا کمر، مفاصل و 

ل هاي بلع و گرفتگی گلو ، درد قلب ، تپش قلب ، فشارخون ، اختالل هاي کنش جنسی ،اختال

  .می شود... ، اختالل هاي هضم و بواسیر ، اختالل هاي ادراري و 

بدن، زبان ناهشیار است . مشکالت روان شناختی هستند "بدنی شده"مسایل بدنی، درحقیقت 

فردي که تحت شکنجه است، . اسخ می گویدکه با این نشانه ها به تهاجم روانی بیرونی پ

آمیزه اي از احساس . روانی او مجروح می گردد -درحقیقت در موقعیتی است که تمامیت بدنی

او در تعارضی بین تسلیم و ایستادگی، به گونه اي . شکست، ناتوانی، شرم و گناه او را می آزارد

و می دانیم که . سمی و روانی استانتخاب هریک مستلزم پرداخت هزینه ج. پیوسته قرار دارد

  .تعارضی مزمن و پایا تا چه میزان به تن و روان آسیب می زند

 Johnبه تعبیر جان النسن (چنین مسائلی، موجب پدید آیی پرخاشگري و نااعتمادي 

Lansenفرد لذت در دیگران را تاب . می گردد) ، روان تحلیلگر متخصص قربانیان شکنجه

به دیگران بدگمان می گردد و این . لذت در خود را هم از دست می دهدنمی آورد و میل به 

بسیاري از اوقات فرد به علت شدت و فشار . مساله در سطح خانوادگی و اجتماعی بروز می نماید

ها او را بعد از زندان حتی در محیط امن بعد از زندان رها  تهدید. گردد روانی دچار ناگویی می

آیند با بار هیجانی منفی در نظام  ن آن ها دارد و چون به کالم در نمیبیم از بیا .نمی کنند

اعتمادي به افراد خانواده و  این بی. هاي مرضی تولید می کند مانند و نشانه روانی فرد باقی می

 ها نیز می توانند تهدیدگر و غیر قابل اعتماد باشند این جا آن. افراد جامعه نیز منتقل می گردد

که از  (N.F.Guris) عبیر روان شناس بالینی و روان درمانگر آلمانی گوریسست که به تا

به تعبیر او فرد به علت . محققان حیطه شکنجه است، با تعارض خانوادگی مواجه می گردیم

احساس کهتري، اعتماد به خود و در مرحله بعد اعتماد به دیگري را از دست می دهد و این 

. ی انجامد و فرد از محیط اجتماعی و خانوادگی منزوي می گرددمساله به یک رفتار اجتنابی م

هاي سرکوب شده و فروخفته دوران شکنجه به خانواده و اجتماع منتقل می گردد و  پرخاشگري

نماید که همه و همه  هاي شستشو و مهارگري بروز می احساس گناه و ترس به صورت وسواس

  .دبه عدم سازش یافتگی فرد و اجتماع می انجام

. ست که زندانی ، دگم می شود ا شده از زندان این یکی ازاثرات شستشوي مغزي در فرد آزاد

کند ،  بر نظراتی که می داند الزاما  گاه بر نظراتش پافشاري غیرمنطقی و بیهوده و بیمارگونه می

یک دور اما درد و احساسِ نارضایتی از خود، همچون اثرات . از آنِ او نیست و درست هم نیست 

چیز مهمی در انسان شکنجه . احساس بی اعتمادي به خود. زندان، همیشه در انسان می ماند

در واقع انسان در خودش شکسته است و همیشه می تواند این احساس را . شکند  شده می

یعنی عدم اعتماد . این یعنی تزلزلِ دائمی در انسان . داشته باشد که بازهم ممکن است بشکند

ا اگر آدم بایستد و تّح .ست که آدم را خُرد کندا یکی از هدفهاي شکنجه این. دائمی به نفسِ 

می خواهند تن ندهد بازهم حسِ عدم اعتماد به نفس در  بازجو و شکنجه گربه چیزي که 

  .شخص پدید می آید و این حسی است که براي همیشه می تواند در انسان بماند

اطاعت از دستور از دیدگاه شکنجه 

شود که شخصی یا  می گونهچ :ر گ

شوند و  خود می گروهی از خود بی

چون و  تحت شرایطی با اطاعت بی

چرا، کارها و اعمالی بر خالف 

  دهند؟ اخالقیات انجام می

چرایی اعمال شکنجه از سوي 

از جنگ جهانی  گر پس شکنجه

دوم در آلمان و اروپا و سپس در 

ورد بررسی قرار بشدت م امریکا 

و روانشناسان را به کنکاش  گرفت

. ها واداشت و پژوهش در این زمینه

ها  شاید آغازگر عمده این بحث

    Hanna Arendt  ( هانت آرنت

 بود که در هنگام محاکمه آیشمن) 

مسئول حمل و نقل یهودیان به (

هانا  ".انسانی عادي بوده که از دستورات اطاعت کرده است او ": نوشت  )ها هاي نازي کشتارگاه

عنوان خبرنگار یکی از نشریات  آرنت که خود از یهودیانی است که به امریکا مهاجرت کرد، به 

امریکایی به اورشلیم رفت و از نزدیک نظاره گر جریان دادگاه آیشمن بود و مرتب در این زمینه 

 آیشمن در«تر در کتابی با عنوان  مجموعه مقاالت او بعدا بصورت کامل. نوشت گزارش می 

 Eichmann in Jerusalem: A Report on  ( »شرّ گزارشی از عادي بودن : اورشلیم

the Banality of Evil   (منتشر شد .  

 
تن از روانشناسان امریکایی بر آن شدند که  هاي پس از جنگ جهانی دوم همچنین چند در دهه

ق برروي گروهی از هایی دقی  همچون ادعاي هانا آرنت را در پژوهش میزان درستی ادعایی 

هاي استانلی  شیوه و نتایج آزمایش در این میان . هاي معمولی مورد آزمایش قرار دهند انسان

گر شکنجه   درباره اینکه چگونه اطاعت از دستور توجیه   (Stanley Milgram)  میلگرام 

ري فرد از پذی  درباره نقش   (Philip Zimbardo)   هاي فیلیپ زیمباردو  شود، و پژوهش می 

  .بسیار چشمگیر و بارز است -چه در نقش زندانبان  چه در نقش زندانی و  –محیط زندان 

. آزمایش میلگرام، یک آزمایش روانشاسی اجتماعی است که توسط استنلی میلگرام انجام شد

کنندگان در آزمایش به اطاعت از قدرت  این آزمایش براي این طراحی شده بود که میل شرکت

، در 1963سال در  نتایج این آزمایش، نخستین بار. م اعمالی بر خالف اخالقیات را بسنجدو انجا

در کتابی با عنوان  1977یک مجله روانشانسی چاپ شد و بعدا با جزئیات بیشتر در سال 

 Obedience to Authority: An» اطاعت از صاحبان قدرت از منظر آزمایشی«

Experimental View به چاپ رسید.  

جنایتکار - آیشمندرست سه ماه بعد از شروع دادگاه  ، 1961این آزمایش در جوالي سال 

آیا آیشمن : ها پاسخ بدهد خواست به این سؤال بغرنج آن سال میلگرام می. به انجام رسید -نازي

توانیم آنها را همدست بدانیم؟  کردند یا می ها آلمانی دیگر تنها از دستورات پیروي می و میلیون

گونه یک شهروند عادي تنها با اطاعت از دستورات مافوقش به موجودي متفاوت تبدیل چ

  شود؟ می

درصد افراد مورد آزمایش از سیستم قدرت و  66تا  61نشان داد بین  نتیجه این آزمایش 

موجب دستیابی به دو این نتیجه . می کنند  نیروي حاکم ، بی چون و چرا یا کورکورانه اطاعت

  :تئوري شد 

گیري را به خصوص  افرادي که قدرت و صالحیت تصمیم: تئوري همرنگی با جماعت -١

گیري را به جامعه و سیستم سلسله  در موارد بحرانی ندارند، در شرایط دشوار، تصمیم

 .کنند مراتب قدرت واگذاري می

در این تئوري . ترجمه کرد  "تئوري مأمور معذور"شود  تئوري دوم را خیلی راحت می -2

بینند و خود را مسئول کارهاي  اد خود را تنها ابزاري براي اجراي دستورات مافوق میافر

  .دانند خود نمی

و طراح و مجري   معاون امنیت و معاون بررسی وزارت اطالعات در بازجویی هاي سعید امامی ،

به فرمان من از آغاز انقالب تا به امروز سرباز گوش ": خوانیم  تعدادي از قتلهاي زنجیره اي می
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نظام مقدس اسالمی و مقام والیت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات 

ام به عنوان  هرچه را که به صالح نظام و اسالم دانسته. ام مقامات عالی نظام کاري انجام نداده

اند،  شده کسانی که حذف .دانم من خود را گناهکار نمی. ام پیشنهاد به مسئوالنم ارائه کرده

حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه . اند مرتد، ناصبی و محارب بوده

البته حاکمیت هاي .  " ... ایم اجراي تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت کرده

می کوشند تا در بافتار ایدئولوژیک، به خشونت و پرخاشگري ، جنبه اي مقدس و  ایدئولوژیک 

اراي ارزش ماورایی ببخشند که اگر خرده دغدغه اي هم براي اعمالگران خشونت پدید آید، د

  .  توجیه پذیر گردد

اما روانشناسان بر این باورند که ترمیم آسیب ها و صدمات دوران زندان و شکنجه و .با این همه

رسیدن به شخصیتی متعادل و متعارف امکان پذیر است اگر فرد شکنجه شده به کمک باورها و 

براي کارش  "چرایی"به قول نیچه ، کسی که . آرمانهایش ، اراده نماید که خود را ترمیم کند

  .کنار خواهد آمد "گونه ايچ"دارد ، با هر 

در تهیه این نوشتار از مقاالت و نوشته هاي دکتر رضا کاظم زاده ، دکتر سید حسین مجتهدي ، 

خانم سهیال وحدتی ، سایت گفتنیها ، سایت یک پزشک و سایت افشاگري خانم منیره برادران ، 

  .قربانیان شکنجه استفاده شده است 

 

 

  

  

  حلبچه ، تارا نیازيکالبدشکافی اجمالی فاجعه 

  گازهاي اعصاب چه هستند ؟ 

گازهاي اعصاب ، ترکیبات شیمیایی هستند که در دماي 

به ) فرار بودن(ند ولی به دلیل فشار بخار باال ا محیط مایع

ترین  این گازها اگر کشنده. شود ها لفظ گاز اطالق می آن

 شک بی و ندهستشیمیایی سنتز شده به دست بشر  ي ماده

توانند از  شوند که می محسوب مینیز ها  ترین یکی از کشنده

طریق پوست و یا تنفس وارد بدن شده، دستگاه عصبی را فلج 

 .کرده و در نهایت فرد را بکشند

هایی که پیش از پایان جنگ جهانی دوم  آن ؛توان تقسیم کرد گازهاي اعصاب را به دو دسته می

و » سارین« ، »تابون« ه دست آلمان ساخته شدند یعنی و ب) GVبه استثناء سیکلوسارین و ( 

و ) VX( 50 ي هایی که بعد از پایان جنگ و توسط بریتانیا در دهه و آن) Gسري (» سومان« 

از  Vسري که ). Vسري : (اند سنتز شده) VMو  VE , VG( 60 ي ایاالت متحده در دهه

 .است Gتر از سري  لحاظ کشنده بودن بسیار قوي

دقیقه انسان را از پاي در  15بو در عرض  رنگ و اغلب بی مقدار کشنده این ماده بیتنفس 

کند به طوري که  تر عمل می اغلب سریع ،آورد، تماس این مقدار با پوست و مخصوصا چشم می

آن وارد  ي تر از میزان کشنده کشد و در مواردي که مقداري کم دقیقه قربانی را می 2در مدت 

  .گذارد ، عوارض برگشت ناپذیر عصبی تا پایان عمر به جاي میبدن قربانی شود

  :مکانیزم عمل

هاي عصبی را از مغز به  هاي عصبی به نام نورون تشکیل شده که پیام دستگاه عصبی از سلول

استیل « شیمیایی به نام  ي ها خود با استفاده از یک ماده نورون. رسانند هاي بدن می دستگاه

کنند، به این ترتیب که  دیگر منتقل می هاي عصبی را به هم پیام Acetylcholine» کولین

شود و با عبور از شکاف سیناپسی خود را  در نورون ترشح می» پایانه اکسون« استیل کولین از 

بعد از . کند را تحریک می رساند و به آن متصل و آن یا گیرنده نورون مجاور می» دندریت«به 

» استیل کولینستراز« شود آنزیمی به نام  ام عصبی میاین عمل که موجب انتقال پی

acetylcholinesterase به استیک اسید و (استیل کولین  ي رسد و با تجزیه از راه می

  .کند آن جلوگیري می ي تحریک نورون به وسیله ي از ادامه) کولین

شود  شده موجب میدهد این است که با از کار انداختن آنزیم یاد  کاري که گاز اعصاب انجام می

آن وجود نداشته باشد، استیل  ي تاثیر استیل کولین و تجزیه ي تا راهی براي جلوگیري از ادامه

تجزیه نشدن این پیغام رسان . کولین دائم در سیناپس تولید شده و به تحریک نورون ادامه دهد

  .شود مرگ می دیافراگم و در نتیجه خفگی و ها از جمله  عصبی باعث انقباض دائمی ماهیچه

  :عالئم بالینی

کاهش بینایی، کوچک شدن مردمک چشم، عرق کردن، روان شدن آب دهان و بینی، استفراغ، 

، از اختیاري مدفوع و ادرار، درد شکم، انقباض عضالت، تشنج، توقف تنفس و در نهایت مرگ بی

  .شود عالیم بالینی این گاز محسوب می

  :پادزهر

« و » آتروپین« : عوارض مرگ آور گاز اعصاب وجود دارد دو پادزهر براي جلوگیري از

توانند موثر باشند که بالفاصله بعد از تماس با گاز  که تنها و تنها هنگامی می» پرالیدوکسیم

هاي نورون مانع از نشستن استیل  آتروپین با مسدود کردن گیرنده. اعصاب، استفاده شوند

ین ترتیب استیل کولین جمع شده در سیناپس قادر شود به ا و تحریک نورون می  کولین در آن

پرالیدوکسیم از طریق جلوگیري از واکنش گاز اعصاب با آنزیم کولینستراز مانع . نیستبه عمل 

  .شود از تاثیر گاز اعصاب می

  :سنتز ي چه تاریخ

به طور تصادفی توسط یک  1936در سال » تابون« اولین گاز اعصاب شناخته شده یعنی 

تولید شد، یک سال بعد  "لورکوزن "و در البراتواري در "گرهارد شرادر"دانشمند آلمانی به نام 

را به یک البراتوار جدید فرستادند تا  "شرادر"ها  و به دنبال مطلع شدن مقامات ازاین موضوع آن

ها تیم او موفق شد تا دو گاز اعصاب دیگر  تري در این زمینه کند، در همان سال ات بیشتحقیق

  .را بسازد» سومان« و » سارین« یعنی 

در » تابون« بزرگ تولید صنعتی  ي ها شروع به ساختن یک کارخانه آلمانی 40 ي در اوایل دهه

» تابون« هزار تن  30ا ت 10دند و موفق شدند تا پیش از پایان جنگ بین کرخاك لهستان 

ها توسط  نیز در طی آن سال» سارین« شود که مقادیر قابل توجهی  تخمین زده می. تولید کنند

  .آلمان تولید شده باشد

هاي حاوي گازهاي اعصاب تابون و سارین و  خود را به گلوله ي خانه که حتی توپ اما با وجود این

یت تصمیم گرفت تا از گاز اعصاب بر علیه متفقین سومان مسلح کرده بودند، دولت آلمان در نها

توسط متفقین تا قبل از تسخیر آلمان هیچ چیز از گاز اعصاب اختراع شده .  استفاده نکند

که در سال  دانستند، ولی با پی بردن به وجود آن مشغول تحقیقات شدند تا این ها نمی آلمانی

در قبال مبادله  1961را سنتز کند که در سال  VXانگلستان موفق شد تا گاز اعصاب  1952

هاي  ایاالت متحده در طی سال. را در اختیار آمریکا نیز گذاشت با تکنولوژي بمب هیدروژنی آن

شوروي مدعی  80در دهه . را تولید کند Vبعد موفق شد تا انواع دیگري از گاز اعصاب سري 

  .گاه ثابت نشد د، ادعایی که هیچشد که توانسته تا نسل سوم گاز اعصاب را تولید کن

 :بمب شیمیاییگازهاي اعصاب و استفاده از  ي سابقه

میالدي سالح شیمیایی از سوي نیروهاي آلمانی به کار  1915در جنگ جهانی اول در سال 

پس از . هاي جنگی خود گنجاندند را در برنامه گرفته شد و سپس دیگر کشورها استفاده از آن

در ماالیا علیه  "فتیوتوکسین"میالدي از ماده  1951ها درسال  گلیسیجنگ جهانی دوم، ان

آمریکا در جنگ ویتنام، کامبوج و الئوس، مواد  .طلبان این سرزمین استفاده کردند استقالل

  .شیمیایی و میکروبی را به کار برد

در . ها مواد شیمیایی را در کامبوج علیه خمرهاي سرخ به کار بردند ، ویتنامی1975در سال 

. ها استفاده کرد ، در اشغال افغانستان از این گونه سالح)سابق(، ارتش شوروي 1979سال 

میالدي از یک نوع ماده سمی علیه  1983ارس م  8رجنوبی د يرژیم نژادپرست آفریقا

  .نیروهاي سواپو در نامیبیا بهره گرفت
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گاز اعصاب تابون،  1936سپس در سال  . گاز خردل تولید شد و گاز موستاد 1917سال در 

، کلرید (HCN) عوامل سیانید هیدروژن 1940گاه در   سارین، سومان به تولید رسید و آن

ترین تولیدات البراتوارهاي شیمیایی بود، به بشریت براي کشتن  سیانوژن و آرسین که از کشنده

 .ها هدیه شد آن

  :ها براي اعمال ممنوعیت استفاده از جنگ افزارهاي شیمیایی ولین تالشا

ها براي اعمال ممنوعیت استفاده از جنگ افزارهاي شیمیایی و بیولوژیک در  اولین تالش

اما هیچ کدام . الهه نمایان شد 1898بروکسل و  1874سن پترزبورگ،  1868هاي  اعالمیه

هاي فراوان، سرانجام  کوشش ي در نتیجه. المللی نینجامید بین ي ها به تنظیم یک معاهده از آن

با . بود تنظیم شدهم المللی که از نظر حقوقی تعهدآور  بین ي ، یک معاهده1907در سال 

الهه نتوانست از وقوع جنگ شیمیایی ممانعت  1907شروع جنگ جهانی اول، کنوانسیون 

  .کند

 ي ژنو درباره 1925ژوئن  17مضاي پروتکل کاربرد جنگ افزارهاي شیمیایی کشورها را به ا

اما این پروتکل، توسعه تولید یا . منع کاربرد جنگ افزارهاي شیمیایی و بیولوژیک وادار کرد

  .ذخیره سازي جنگ افزارهاي شیمیایی و بیولوژیک را منع نکرد

شت منع، توسعه، تولید و انبا ي نامه ، مجمع عمومی سازمان ملل قطع1917دسامبر  16در 

نوامبر  11در  و سرانجام ها را تصویب کرد افزارهاي میکروبی و سمی و نابودسازي آن جنگ

   .ی در مورد جنگ افزارهاي شیمیایی به تصویب رساندی ، سازمان ملل قطعنامه1987

 

  : افزارهاي شیمیایی کنوانسیون منع جنگ

دبیر کل سازمان ملل، دبیر متن پیوست است و  3ماده و  24این کنوانسیون داراي یک مقدمه، 

سال به درازا انجامید و  24تهیه و تنظیم فنی کنوانسیون مزبور قریب . این کنوانسیون است

سپس طی . در کنفرانس خلع سالح پایان پذیرفت 1992مذاکرات تدوین آن در ماه ژوئن 

 .یب رسیدی در اجالس چهل و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا به تصوی نامه قطع

سازمان ملل متحد مجددا به تصویب  B) 21( 2161  ي نامه ژنو که طی قطع  1925پروتکل 

هایی از پروتکل  قسمت. کند هاي شیمیایی را منع می صراحتا استعمال سالح ،رسیده است

 : ژنو به شرح زیر است  1925

که در موقع  نظر به این«. دارند هاي خود اعالم می امضا کنندگان تام االختیار زیر به نام دولت

چنین هر قسم مایعات و مواد  ها و هم جنگ، استعمال گازهاي خفه کننده و مسموم یا امثال آن

  ، یا عملیات شبیه به آن مورد تنفر افکار عمومی دنیاي متمدن است

را به  ممنوعیت استعمال گازهاي خفه کننده و مسموم شبیه آن ،کنند دول متعاهد تقبل می

ند که ممنوعیت مزبور را شامل کن چنین تعهد می ین اعالمیه به رسمیت شناخته و همموجب ا

 و نیز ». وسایل جنگ میکروبی نیز دانسته و خود را ملزم به رعایت مدلول مراتب فوق بدانند

  واژه  این  ، در تعریف کشی نسل  ممنوعیت  ي درباره در تعریف کشتار جمعی و 1948  کنوانسیون

  منظور نابودي  به  که  دیگري  و اعمال  قتل  به  ، کشتار جمعی کنوانسیون  در این  کند که میمقرر 

 . است  شده  گیرد، تعریف می  صورت  یا دینی  ، نژادي ، قومی ملی  هاي گروه  اعضاي

  :حلبچه

کیلومتري شمال  225کیلومتري مرز ایران و  15-10در  از شهرهاي کردستان عراق "حلبچه "

. هستند "کرد" آنانتر  نفر است که بیش 80٫000جمعیت حلبچه در حدود . شرقی بغداد است

به مرور جانشین گویش  "سورانی"زبان بوده که در آن کردي   "گورانی"حلبچه از مناطق 

 .است شده  گورانی

توسط  1988مارس  17تا  16و عراق، در تاریخ  دفاع حلبچه در جریان جنگ ایران مردم بی

 5بمباران شیمیایی شدند و پیرامون  "انفال"رژیم بعث عراق طی عملیاتی مرسوم به عملیات 

حلبچه در آن زمان در اشغال . خوردگان آن کشتار شدند ویژه کودکان و زنان و سال  هزار نفر به

 .هاي کرد بود چنین در دست گروه نیروهاي ایرانی و هم

بود  اکس و وي لت عراق در حلبچه گاز خردل، سارین، تابونکاررفته از سوي دو گازهاي سمی به

 "گر هلندي هاي غربی به رژیم بعث عراق تحویل داده شده بود و معامله که از سوي برخی دولت

  . در این مسئله نقش کلیدي داشت "فرانس فان آنرات

 :چگونگی کسب توانایی عراق در زمینه جنگ افزارهاي شیمیایی

با انتقال مقادیري از عوامل شیمیایی و مواد اولیه مربوطه از ذخایر شوروي  1980عراق در سال 

چنین خرید تجهیزات ویژه از کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده آمریکا براي نیل به  سابق و هم

» دراي رایخ«، با کمپانی 1982در سال . تولید مستقل جنگ افزارهاي شیمیایی اقدام کرد

وسایل فنی شیمیایی است قراردادي منعقد کرد و جهت تولید عوامل  ي آلمان که تامین کننده

هاي برجسته پنتاگون  یکی از مقام. اعصاب به خرید مواد شیمیایی از منابع غربی اقدام کرد

هاي آلمان غربی عراق را در تولید جنگ افزارهاي شیمیایی  دانیم که کار خانه ما می«: گوید می

ی در این امر دارد و هنوز هم در عراق به کار خود ی نقش برجسته ها کنند یکی از آن یاري می

 ».دهد ادامه می

هلند و کمک کارشناسان موفق شد چند  و عراق با خرید مواد شیمیایی از آمریکا، آلمان غربی

  . تن گاز اعصاب در هر هفته تولید کند

 : ي استفاده عراق ازجنگ افزارهاي شیمیایی تاریخچه

، به طور پراکنده از عوامل شیمیایی کشنده استفاده کردند، ابتدا 1361ذر سال ها از آ عراقی

را به منظور در هم شکستن سازمان رزمی ) عامل تاول زا(» سولفورموستارد«مقدار محدودي از 

  . هاي شبانه مورد استفاده قرار دادند در تک یایران نیروهاي

 "پنجوین"و حوالی  "شهر پیران "میایی در، عراق به کار برد جنگ افزارهاي شی1362در سال 

نامید و مجرومین جنگ شیمیایی به » جنایت جنگی«ایران حادثه پنجوین را . مبادرت ورزید

  .هاي تهران اعزام شدند  بیمارستان

در اوایل . از کاربرد جنگ افزارهاي شیمیایی موقتا منصرف شد موقتاً، عراق 1363سال اواخر  از

مرکزي سومار  ي یگر از جنگ افزارهاي شیمیایی به طور انبوه در جبههبار د اما 1366سال 

ی از مواد سمی ی سابقه ، نیروهاي عراقی به طرز بی8پس از عملیات والفجر . استفاده کرد

حاوي مواد سمی علیه مواضع  ي گلوله توپ و خمپاره 7000حدود . شیمیایی استفاده کردند

 . نیروهاي ایران شلیک شد

بمب شیمیایی در صحنه عملیات فرو ریختند  مقادیر زیاديروز هواپیماهاي عراقی  20در طول 

 . هاي غیرنظامی در ایران انجام شد تهاجم شیمیایی علیه هدف 30و متجاوز از 

ترین  ترین و وحشتناك فجیع 1366توسط عراق در هفتم تیر  "سردشت"بمباران شیمیایی شهر 

 . بسیاري از مردم غیرنظامی شد ي و مجروح شدن عده تهاجم از این نوع بود که سبب کشته

شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهاي شیمیایی در جهان بعد از بمباران  ،ایران

 . نامید "هیروشیما"ی ی هسته

ترین مورداستفاده  ، در حلبچه بوده است که وسیع1366ترین مورد استفاده در اسفند  وحشیانه

 5000رود که حداقل  شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون به شمار می افزارهاي از جنگ

ی که در ی فاجعه. تن دیگر را مجروح کرد  8000تن از مردم کرد و مسلمان این شهر را کشته و 

چون بمباران اتمی شهرهاي هیروشیما و ناکازاکی ژاپن  حلبچه رخ داد بدون شک با فجایعی هم

 . قایسه استبه دست آمریکا، قابل م
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گرفت که این کشور جزو  هاي شیمیایی از سوي عراق، در حالی صورت می به کارگیري سالح 

هاي سمی، خفه کننده و  پروتکل ژنو راجع به منع استفاده از سالح ي کشور امضاکننده 120

  .ترکیبات باکتریولوژیک قرار داشت

  :حلبچه در رژیم بعث عراق ازجنگ افزارهاي شیمیاییدلیل استفاده 

نظامی عراق در مورد بمباران ) اطالعات(رئیس پیشین استخبارات » رفیق السامرایی«سرلشگر 

عراقی  ي فروند جنگنده 50توسط  ،جنایتی که در حلبچه اتفاق افتاد«: شیمیایی گفته است 

این حمله به دستور  . بمب شیمیایی بود 4ها  محموله هر یک از این جنگنده. صورت گرفت 

بمباران حلبچه به دلیل ناامیدي و . صورت گرفت )رئیس دولت وقت عراق( "حسین صدام"

ها  ایرانی 1988مارس  11و   10هاي  زیرا در تاریخ. یاسی بود که در صدام به وجود آمده بود

هایی کسب  را موردتهاجم قرار داده و موفقیت دربندیخان، حلبچه و مناطق اطراف آن ي منطقه

نیروهاي ایران فرستاد تا  تیپ و لشکرها را یکی پس از دیگري به مقابله با صدام.  کرده بودند

ی در پی نداشت و خسارات فراوانی به نیروهاي ی نتیجه  اما هیچ. مانع از پیشروي در عراق شوند

ی را روي ی عراقی وارد شد در انتقام از این حمله، صدام دستور داد تا حمالت شیمیایی گسترده

ایران ازمحور شرق  ي نهخا تعداد محدودي از واحدهاي توپباخبر شدیم که  .هندحلبچه انجام د

ما با توجه به مسوولیتی که داشتیم . یند  هبه محور حلبچه در شمال انتقال یافت "اروند رود"

 .  صدام را از این امر با خبر ساختیم

به دلیل کینه آشکاري  ایران در حلبچه آماده شده اما صدام ي تشکیالت ما براي مقابله با حمله

که  ها بود و نیز براي این که از کردها داشت و به دنبال فرصتی براي خاموش کردن ابدي آن

. دستور به بمباران شیمیایی داد  تر در این شهر گرد آمده بودند ، رهبران اپوزیسیون کرد بیش

فرماندهان نیروي  ،ی بر بمباران شیمیایی حلبچه اجرا کردندی که دستور صدام را مبنانفرمانده

سالم سلطان "معاون فرماندهی عملیات، سرلشکر ستاد   "حمید شعبان"هوایی، سرلشکر 

نفر بودند و کامال اطالع داشتند که  50اما خلبانان . و فرماندهان دیگر بودند "البصر

  » . هاي شیمیایی است شان حاوي بمب هواپیماي

 :حلبچه ي کاران پشت پرده تجنای

ها عبارتند  آن. عجین شده استدیگرکار  جنایت 3بمباران شیمیایی حلبچه جداي از صدام با نام 

 "عدنان الدلیمی" ،  "علی شیمیایی"پسر عموي صدام معروف به  "علی حسن المجید " : از 

نیروي هوایی  ي فرمانده "حمید شعبان"کار بمباران حلبچه و ژنرال  جنایت ي خلبان و فرمانده

 . عراق

علی شیمیایی  به و  حمید شعبان، الدلیمی صدام حسین ، زایی که  مرگ آور و بیماري ي هدیه

چنان به جاي  سال هم  20بیش از مردم بی دفاع و در بند حلبچه دادند، آثارش به رغم گذشت 

  .مانده است

 :هاي شیمیایی در حلبچه ترکیبات بمب

 
تر از همه، از ترکیبات بسیار خطرناك  این دارد در بمباران حلبچه صدام بیش شواهد حکایت از

نیز ... از ترکیبات گاز خردل، لویزیت، گاز تابون وزمان  و هماستفاده کرده  "سیانید هیدورژن"

  .بهره برده است

جزعوامل ناپایدار بوده و سرعت عمل خیلی سریعی و  استبسیار کشنده  "سیانید هیدورژن"

شود تا با تاثیر بر روي خون مرگ شخص  تند شدن تنفس را به همراه دارد و موجب می،  ددار

 گاز خردل .موجب مرگ افراد در چند ثانیه خواهد شد آن  (p.pm)500غلظت  .را رقم زند

HD  شود و پایداري آن  عوامل کشنده محسوب می ي خانواده زوج "سولفور موستاد"موسوم به

واکنش فیزیولوژیکی آن موجب تاول و تخریب .  گیرد قرار می "بسیار پایدارها"در زمره عوامل 

ی ی  مشخصات آن مایع قهوه. شود کاربرد نظامی آن به تاول زایی آن مربوط می. شود ها می بافت

 .کهربایی باال، بوي تند و سوزان شبیه بوي سیر دارد

عوامل  ي خانواده واست، جز "کلروفنیل دي کلرو آرسین"اش  که نام شیمیایی "لویزیت"

. عامل تاول زاست وکشنده و پایدار است مشابه خردل تقطیر شده است و کاربرد نظامی آن جز

ی شبیه گیاه شمعدانی یرنگ و بو ی روشن کهربایی است با بخار بیی  ش نیز مایع قهوها مشخصات

 .تازه دارد

حالت مایع خالص موجب نابینایی شود و در  هاي انسان می عامل لویزیت موجب حمله به بافت

هاي  تخریب گلبول،  د، عوارض درونی آن به تخریب سریع بافت شش و مسمومیت خونشو می

هاي باز به خون  ها یا زخم شود که از طریق شش و سیتوکروم اکسیداز می T هاي قرمز و سلول

عامل هفت مرتبه  دقیقه مرگ و خفگی در برخواهد داشت، این 10استنشاق آن در . یابد راه می

  . تر است از هوا سنگین

گاه سم شناسی بیمارستان دانشگاه گان فالندر، در  رئیس آزمایش» اوبن هندریکس«پروفسور 

. عراق از سه نوع گاز مختلف علیه حلبچه استفاده کرده است: دارد شمال غرب بلژیک اظهار می

اسفند  28و  27(مارس  18و  17وي تاکید کرد که نیروهاي عراقی شهر حلبچه را در روزهاي 

و باالخره با سیانوژن ) تابون، سارین یا سومان(، گازهاي اعصاب )ایپریت(با گاز خردل ) 66

  .اند بمباران کرده

که به صورت  ی کوتاه و به طوريی وي افزود که این سه نوع سالح به صورت مجزا ولی با فاصله 

  .اند ده قرار گرفته، مورد استفا در آیند» یک کوکتل بسیار سمی«

در کارگرفته شده  هب ترکیبات متفاوت است که  ي آن دهنده نگاهی دقیق به این ترکیبات نشان

مشخص مصدوم  ي بمباران شیمیایی حلبچه به نحوي بوده که هم در کوتاه مدت و هم در آینده

یعنی اگر به هر نحوي از عوارض سیانید هیدروژن جان سالم به . ها مواجه باشد با عوارض بمب

 .در برد بعدها به عوارض لویزیت که جز عوامل پایدار است درگیر باشد

 

  :ي معتبرها در رسانه "حلبچه "بمباران شیمیایی  بازتاب

و هایی به چاپ رساند  عکسبا جیع را همراه گاردین چاپ لندن گزارش این جنایت ف ي روزنامه

ها مرد،  اجساد ده .شود هیچ جراحتی و خونی و اثري، از انفجار روي اجساد دیده نمی«: نوشت 

هاي این بخش دورافتاده در  آموز در سطح منازل و خیابان  زن، کودك و حیوانات دست

جساد به طرز عجیبی تغییر رنگ پوست این ا. اند کردستان عراق تحت اشغال ایران را پوشانیده

شان بیرون زده و انگشتان  شان باز و خیره، چرك خاکستري رنگی از دهان هاي داده و چشم

اش را براي آخرین بار در  این طرف مادري بچه. ها به طرز عجیبی کج و کوله است دست آن

کرده  ،چیستدانستند  چه نمی آغوش فشرده و آن طرف پدري خود را سپر نوزادي، از آن

  ».است

یک دکتر بلژیکی و یک «: گزارش داد  1367/1/6 تاریخرادیو دولتی انگلستان در   بی بی سی

المللی موسوم به پزشکان بدون مرز و یک متخصص مسایل  دکتر هلندي از سازمان بهداشت بین

امی از شیمیایی به اتفاق آرا تایید کردند که در حلبچه و مناطق اطراف آن علیه مردم غیرنظ

 ». هاي شیمیایی استفاده شده است سالح

حلبچه شهري از کردستان عراق که به تصرف «: اعالم کرد 1367/1/12 در خبرگزاري فرانسه

، گویی اسفند ماه توسط عراق بمباران شیمیایی شده 28و  27ایران درآمده و طی روزهاي 

  ».اند رفتهو ساکنان در خوابی عمیق فرو شده است  منجمدشهري 

این عمل از هر جهت و به هر مفهوم یک جنایت «: نوشت 1367/1/16نیویورك تایمز آمریکا در 

هاي غیررسمی در مورد استفاده  و بهانه جنگی است که با انکارهاي سست و رسمی عراق و عذر

  ».مردانه در آمیخته است از یک سالح ناجوان

  :تا به امروز "حلبچه"آثار و عواقب بمباران شیمیایی 

را چنین رویداد آن  ، مرحوم کاوه گلستان که از اولین کسانی بود که در حلبچه حاضر شد

  :کند توصیف می

که مشغول تماشاي یک فیلم باشی و ناگهان روي  زندگی یخ زده بود، ایستاده بود، مثل این( 

اش  به داخل یک خانه و آشپزخانه. م نوع جدیدي از مرگ بودا یک فریم بایستد، این براي

دیدي که کارد آشپزخانه در دست مشغول بریدن یک تکه هویج  رفتی و جسد زنی را می می

  )…بوده

دهنده جان سالم به در بردند وتوانستند براي  که از این حادثه شوم و تکان شود کسانی گفته می

برسانند ، مطابق دستور  "سلیمانیه"هاي پزشکی خود را به بیمارستان شهر  دریافت کمک

داشتند که این حمله توسط نیروهاي ایران صورت گرفته ،  که اذعان نمی تی تا زمانیحکوم

  .کردند هاي پزشکی در مورد این مصدومین خودداري می مسئولین بیمارستان از دادن کمک
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ها امکانات پزشکی  نفر در این حادثه مصدوم شدند که اکثریت قریب به اتفاق آن 8000بالغ بر 

ي جهانی دریافت نکردند و این   دولت عراق و چه از سوي جامعه مناسب ، چه از سوي

  .  شود ، درطول زمان جان باختند  چه عوارض شیمیایی نامیده می مصدومین در اثر آن

ي ژاپن هنوز هم شاهد تولد کودکانی با عوارض  "هیروشیما"همانند شهر  "حلبچه"شهر 

هاي ذهنی و  ماندگی ها و عقب معلولیت ها مشکالت تنفسی و ترین آن شیمیایی است که شایع

ها را با  شهر حلبچه هنوز هم شاهد مرگ زنان و مردانی است که تمام این سال. جسمی است

  . ها گذشت، سپري کردند  چه که بر آن درد و رنج آن

 "گه الویژ"فرهنگی   ي جشنواره یازدهمیني ایرانی در  شاعر و نویسنده  "سید علی صالحی"

به خاطر   دلی با ملت کُرد ابراز هم  ش باا عراق برگذار شد ، در بخشی از پیام ي انیهکه در سلیم

بازماندگان حلبچه ، ": ها رفت، گفته است هایی که به ویژه در دوران دیکتاتوري صدام بر آن ستم

زندگی لجن بارش  بر جنایات این دیکتاتور و  گواهی زنده آور، مرگ "انفال"شهید و اسناد زنده 

ش ا ی در جهان که دست لرزناكی کنم هر مادر دل شکسته هستنند و من ناخودآگاه احساس می

دیگر هیچ شاعري  ملت کرد باید بماند تا. است  گمان او کُرد شوید، بی را به ظلمآب زمین می

 ".براي بازگفتن عشق، آزادي، همبستگی و برآورده کردن آرزو به دنبال کلمه نگردد

 

  

  

 

  ندارد را آن سلب حقی مقام چیه که بودهی اساس حقوق جمله از لیتحص حق

  ، مهدي خدایی مجید توکلی

 انیدانشجو حقوق و ییدانشجو حقوق ي مجموعه ي هیته در

 و یبررس رسد، یم ذهن به که یی مسئله نیاول ها دانشگاه در

 نظام در. است انیدانشجو یانضباط ي نامه نییآ به نگاه

 حائز نام ثبت و یقبول از پس دانشجو رانیا یعال آموزش

 یآموزش یابیارز ،نظارت از يجدا و است ییدانشجو طیشرا

 گرفته نظر در ینظارت و یانضباط یی مجموعه شانیا يبرا

 ،یانضباط ي تهیکم چون ییاجزا از مجموعه نیا. است شده

 نقض و انیدانشجو با برخورد جهت در تالش تمام و است شده لیتشک انتظامات و حراست

  بندد یم کار به را شانیا ییدانشجو و یانسان حقوق

 از اجتناب و "یانسان کرامت حفظ به انیدانشجو بیترغ" بر ییاجرا ي نامه وهیش ي مقدمه در

. است شده دیتاک "کند یم فراهم را دانشجو به نیتوه و ریتحق موجبات که يبرخورد گونه هر"

 یانضباط ي نامه وهیش در شده مطرح يبرخوردها و تخلفات موراد از یبرخ از که چه آن اما

 با یانضباط ي تهیکم ریاخ يبرخوردها حال نیع در و است مسئله نیا با مخالف د،یآ یبرم

  .است دانشجو شأن با ریمغا انیدانشجو

 در یحال در انیدانشجو به قدرت موضع از نگرش و "ییدانشجو تخلفات با یسطح برخورد

 بر انیدانشجو یانضباط ییاجرا ي نامه وهیش ي مقدمه در که خورد یم چشم به یانضباط تهیکم

 برخورد به توسل و دانشجو به ییگو پاسخ از زیگر"  دیشا و است شده دیتاک آن از زیپره

 موجبات است، یی تهیکم نیچن لیتشک اهداف و مقدمه مخالفت مورد که "صرف یانضباط

 اقدامات از که چه آن نیچن هم. است شده موجب را نهاد نیا به انیدانشجو اعتماد و کاهش

 هرگونه از زیپره بر دیتاک" نامه وهیش ي مقدمه با حیصر مخالفت ،دیآ یم بر یانضباط تهیکم

 یاجتماع و یخانوادگ روابط بر آن یتبع اثرات به توجه" با احکام صدور ، "شیتفت و تجسس

 ماده چند در و نامه وهیش از 3 بخش در که یحال در. است "احکام ياجرا یتبع آثار" و "دانشجو

 دیآ یم بر نامه وهیش تیکل از که چه آن و است شده گرفته نظر در ییها بخشش و فیتخف طیشرا

 جهت در یانضباط تهیکم از استفاده امروز یول دارد، یخاط فرد ندامت اظهار و بیتأد از یحاک

  است نظر مورد انیدانشجو گرید يآموز عبرت و کنترل

 بر ها آن صیتشخ که است شده ذکر يموارد نامه وهیش نیا يها قسمت از ياریبس در متاسفانه

 زین اعتراض و اختالف صیتشخ مرجع حال نیع در و ردیپذ یم صورت افراد نظر و قهیسل اساس

 طیمح در آشوب و بلوا و جادیا" 5/ج بندبراي مثال  ندارد يبدو تهیکم اصل با یچندان تفاوت

 مورد یی قهیسل صورت رابه یی عده است ممکن دانشگاه در یشلوغ هر صورت در که "دانشگاه

 یخاص شخص به توان ینم را دانشگاه در آشوب و بلوا  که یحال در داد، قرار بند نیا خطاب

  گرفت نظر در آن يبرا لیتحص از قیتعل ترم چند تا تیمحکوم و کرد منتسب

 از استیس يابزار استفاده است، دانشجویی جامعه امروز یاصل مشکل که یی نکته نیتر مهم اما

 آمده انیدانشجو یانضباط ییاجرا ي نامه وهیش ي مقدمه در که یحال در. است یانضباط تهیکم

 يناخرسند و اعتراضات به واکنش در یانضباط يها تهیکم از يابزار استفاده از زیپره" است

 به چه هر از شیب دانشگاه ریاخ اتفاقات در که چه آن اما ".است دیتاک مورد زین انیدانشجو

  بود آن يامدهایپ و نگرش نوع نیا حذف آمد، یم چشم

 نیا در ردیگ قرار یبررس مورد تواند یم زین بشر حقوق منشور دگاهید از یانضباط نامه نییآ

 اشاره بشر حقوق ي هیانیب در مصرح اصول با نامه نییآ يها مخالفت و تناقضات به توان یم راستا

 تواند مى هرکسي جهانی حقوق بشر گفته شده است که  اعالمیه 2ي  براي مثال در ماده. کرد

 هر یا سیاسى ي عقیده مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، حیث از خصوصاً تمایز گونه هیچ بدون

 تمام از دیگر موقعیت هر یا والدت ثروت، اجتماعى، وضع ملیت، چنین هم و دیگر ي عقیده

 هیچ عالوه به. شود مند بهره است، شده ذکر حاضر ي اعالمیه در که هایى آزادى ي کلیه و حقوق

 یا کشور المللى بین یا قضایى و ادارى سیاسى، وضع بر مبتنى که آمد نخواهد عمل به تبعیضى

 یا قیومیت تحت مستقل، کشور این گواه. دارد تعلق آن به شخص که باشد سرزمینى

  .دباش شده محدودى شکل به آن حاکمیت یا بوده غیرخودمختار

 یقوم و ینید يها گروه آموزش و غیتبل و رشیپذ در فراوان يها تیمحدود و ها تیمحروماما -

 مورد، نیا در موجود يها ضیتبع و مختلف مناطق در امکانات يها تیمحدود و رانیا در

 که داشت نظر در دیبا. دارد تیاهم جا نیا در زین گرید ضیتبع عنوان به یتیجنس ینیگز یبوم

 تواند یم جهات یتمام در و است سابقه یب اریبس رد،یگ یم صورت انیبهائ هیعل که ییها ضیتبع

 شده شناخته تیرسم به زین رانیا یاساس قانون در که مذاهب ریسا مورد در یول. شود ذکر

 گاه و شانیا يفکر یمبان و اعتقادات هیعل غیتبل یدرس کتب در که میهست شاهد ما زین است

 يها ضیتبع. خورد یم چشم به مذاهب نیا هیعل ينگار خیتار و شانیا يها تیشخص به نیتوه

 هیسهم و تعداد رشیپذ تیمحدود در گاه رش،یپذ عدم و ممانعت از يجدا ياعتقاد يها گروه

  ردیگ یم صورت زین خاص یدانشگاه در تجمع از ممانعت در خاص يها يبند

 چند یاسیس يبرخوردها و یانضباط يها هیتنب همان جز لیتحص از تیمحروم از مراد دیترد یب

 مختلف يها دانشگاه در که یفراوان لیتحص از تیمحروم و قیتعل احکام و دانشگاه در ریاخ سال

 در ییدانشجو فعاالن لیتحص ي ادامه از ممانعت و است شده صادر یانضباط يها تهیکم توسط

 دیبا یول. ستین انیدانشجو اخراج يموارد در یحت و - ها ستاره سه مسئله – باالتر مقاطع

 موضوع طرح منشا به گردد یم بر نکته کی. است موارد نیا از فراتر یکم مسئله که داشت توجه

 حضور و لیتحص ي ادامه در خود يبرا انیدانشجو که است یحق آن که لیتحص از تیمحروم

 احترام انیدانشجو حق به که است یاقدامات و تیمحدود يگرید و دانند یم دانشگاه، در

  .کند یم سرکوب و مالیپا را آن بسا چه و گذارد ینم

 از تیمحروم قیمصاد از هم دانشگاه در گرید یهیتنب و تیمحروم موارد داشت نظر در دیبا

 ای خیتوب تینها در و است یانضباط تهیکم با ریدرگ ترم طول در که ییدانشجو. است لیتحص

 امکانات از که ییدانشجو. است شده محروم سالم و حیصح آموزش از شود، یم تبرئه یحت

 با که ییدانشجو. است شده محروم مطلوب طیشرا در لیتحص از واقع در شده محروم یرفاه

 جادیا مکرر يها تماس با اش خانواده يبرا یروان ناامن طیشرا و بوده مواجه مختلف داتیتهد

 و هیاول يها قیتعل و معلق يها قیتعل کنار در را مسائل نیا. است شده محروم لیتحص از شده

 و یفیتکل بال تیوضع کی در را فرد که نامتعارف يتعهدها اخذ و مشروط يها نام ثبت یحت



 

١٣ 
 

 ق،یتعل جمله از لیتحص از یقطع يها تیمحروم با و دیده قرار دهد، یم قرار دیشد یسردرگم

 ي اجازه که یکسان و ها ستاره سه مسئله و اخراج ،يالورود ممنوع امتحانات، در حضور از ممانعت

 از نیمحروم ي مسئله که دید دیخواه. دیکن جمع ابند،ی ینم يبعد مقاطع در لیتحص ي ادامه

  رندیدرگ آن با انیدانشجو از یتوجه قابل درصد و کند یم دایپ يشتریب تیاهم لیتحص

 یبررس مورد ریز دسته چند در را لیتحص از تیمحروم موارد توان یم يبند جمع کی با نیبنابرا

  .داد قرار

 سلب فرد از را لیتحص يعاد طیشرا و آرامش که يموارد  -1

 به احضار او، ي خانواده و فرد دیتهد مانند. کند یم

 با نام ثبت ،ییقضا و یتیامن ينهادها ریسا و یانضباط تهیکم

 یرفاه امکانات سلب و نامتعارف يتعهدها اخذ و خاص طیشرا

  .دست نیا از يموارد و

 محروم لیتحص از موقت صورت به را فرد که يموارد -2

. دارد امکان او يبرا لیتحص يعاد ي ادامه امکان و کند یم

 3 به ها قیتعل( محدود يها ترم در یلیتحص قیتعل احکام

 از ممانعت دانشگاه، به کردن الورود ممنوع ،)است یقطع و ییاجرا. 3 و معلق. 2 ه،یاول. 1 صورت

 يها بازداشت از یخاص موراد در یحت و خاص امتحانات ای و ها کالس در ترم طول در حضور

 برخورد ادامه عدم و دست نیا از يموارد و ها دانشگاه از دیتبع نیچن هم  و مدت کوتاه و موقت

  .بعد يها ترم در شانیا با

 يها تیمحروم يبرا نهیزم یول شود یم محروم لیتحص از موقت صورت به فرد که يموارد  -3

 ،)یقطع( ییاجرا صورت به یپ در یپ و دار دامنه يها قیتعل. شود یم فراهم کامل و یالیسر

 گاه و ادیز فشار ای و لیتحص در یطوالن يها وقفه با که ییتنها به ای گرید هم با معلق و هیاول

 و یآموزش مشکالت به منجر  امتحانات هاو کالس در حضور از تیممنوع چون یلیتحص موانع

 لیتشک ای و زندان در حضور و مدت یطوالن يها بازداشت. شود یم یآموزش اخراج تاینها

 داشتن نگه مسکوت موارد نیچن هم و دانشجو به دائم فشار و ییقضا و یتیامن يها پرونده

 و لیتحص دنیرس سرانجام به از مانع که یطوالن مدت به یآموزش و یانضباط يها پرونده

  .شود یم دانشجو کامل تیمحروم

 ،)ها ستاره 3 مسئله( باالتر مقاطع در لیتحص ي ادامه از ممانعت ل؛یتحص از کامل تیمحروم .4

  دانشگاه از اخراج

رسیم که در  شود به این نکته می ها برخورد می اما اگر بخواهیم بدانیم با چه کسانی در دانشگاه

انشجویان به صورت مسائل عقیدتی مانند مسائل قومیتی و اعتقاد برخی موارد برخورد با د

برخی اوقات نیز دانشگاه با ورود به . مذهبی است مانند بهاییان و هویت طلبان ترك و کرد

کند مانند پوشش و روابط بین دانشجویان دختر و  ي شخصی دانشجو با وي برخورد می حوزه

جویان است مانند به وجود آوردن نشریه و  مجوز دانش هاي داراي گاهی نیز به علت فعالیت. پسر

ابالغ بیانیه و شوراهاي صنفی و در مواردي دیگر نیز این برخوردها در رابطه با برگزاري 

 دانشگاه از رونیب در کهالبته در مواردي نیز دیده شده . گیرد ها شکل می ها و تحصن سخنرانی

.  ردیبگ صورت یانضباط يبرخوردها نظر مورد فرد با که بخواهند دانشگاه از و باشد افتاده اتفاق

توان مساله را صنفی دانست مانند اعتراض به تغذیه و وضعیت  در این میان در موارد کمی می

  توان گفت که در بیشتر موارد مساله کامال سیاسی است به همین علت می... خوابگاه و 

 داشتن لیدل به سال چند نیا در برخوردها نیشتریب که داشت دیتاک نکته نیا بر دیبا البته

 ای کالن يها استیس به ییدانشجو اعتراضات يبرگزار و تیحاکم یمش با ریمغا یاسیس دیعقا

 مقاالت، سندگانینو با و مند هدف برخوردها که نیا ژهیو به. است بوده دانشگاه حوزه در خاص

 بوده اعتراضات، زیر برنامه منتقد يها تشکل يمرکز ياعضا و نیمسئول ای و ها برنامه سخنرانان

  .است

 از تیمحروم يبرا یکل و عام یفیتعر انیب از مانع شده انیب مسائل و ها فیتعر ي همه اما

 از یمصداق آزاد لیتحص راه سر بر یمانع هر دیترد یب. شود ینم لیتحص حق و لیتحص

 موارد از یپوش چشم از مانع دینبا رانیا يروزها نیا سخت طیشرا و است لیتحص از تیمحروم

  .شد دوم و اول گروه يها تیمحروم

 که یرسم کیآکادم يها امکان و یعال آموزش و یعلم طیشرا از آزادانه يریگ بهره لیتحص حق

 منشورها و شمندانیاند يآرا به ینگاه با دیترد یب. است شود، یم منجر یلیتحص مدارك اخذ به

  .ت دانس محق و یهیبد اریبس را لیتحص حق توان یم عموم قبول مورد اعتقادات و

  به که بشر حقوق یجهان هیاعالم 26 ي  ماده به اشاره با زاده فیس محمددر همین رابطه 

 يشورا مجلس بیتصو به 54 سال در یمدن ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ثاقیم فقره دو موجب

 اسالم مقدس شارع به  است، االتباع الزم قواعد جمله از  ،یمدن قانون 9 ماده برابر و دیرس یمل

 يسواد یب و جهل و نکوهش و علم شیستا در ياریبس تیروا و ثیاحاد و اتیآ در زین

 ،یاساس قانون و بشر حقوق یجهان ي هیاعالم در«: گفت و کرد اشاره است، کرده نظر اظهار

 امکان هیته تنها لیوسا نیا. است حکومت طرف از لیتحص لهیوس کردن فراهم از صحبت

 مسکن، شغل، بودن دارا ل،یتحص موانع برداشتن بلکه نبوده اخص يمعنا  به لیتحص

 سامان فحشا، اد،یاعت فقر، زدودن و مهیب و درمان و بهداشت و یاجتماع نیتام از يبرخوردار

 و 31 و 29 و 28 اصول موجب به …و طالق آمار آوردن نییپا و سرپرست یب يها خانواده دادن

  که بوده یاساس قانون سوم اصل 14 و 9 و 4 و 3 و 2 يبندها و یاساس قانون دوم اصل ج بند

 استفاده و کرده انیدانشجو دهیعق شیتفت به شروع ها دانشگاه یانضباط يها تهیکم رایاخ

 قرار یبررس مورد را آنها بشر حقوق یجهان هیاعالم و یاساس قانون در مقرر حقوق از انیدانشجو

   کنند یم صادر دائم تا ترم کی از لیتحص تیمحروم به حکم و احضار ها تهیکم به داده،

 ییبازگشا زمان از و خورده دیکل یفرهنگ انقالب تحقق از یاسیس – یدتیعق ضیتبع و نشیگز

 نیا به و اندازد یم پوست نهم دولت در و افتهی ادامه يمورد صورت به 84 سال تا و ها دانشگاه

 رهگذر از نه یدولت يها دانشگاه رشیپذ ،85 سال مانند به زین 87 و 86 يها سال در بیترت

 گذرد، یم یکارشناس دوران یصنف – یاسیس يها تیفعال یچگونگ از که یعلم آزمون و کنکور

 کارنامه يرو بر شتریب يها ستاره به منتج ها تیفعال نوع نیا شتریب شمار که یی گونه به

 از تیمحروم موج نیا تداوم در البته. شود یم ها آن لیتحص از تیمحروم جتاًینت و داوطلبان

 و) 1387( يجار سال در و نهم دولت علوم وزارت با سو هم زین یاسالم آزاد دانشگاه ها، لیتحص

 ادامه اجازه گذاشت، یم صحه نهم دولت يها استیس با خود اختالفات بر همواره که یحال در

 شیپ از شیب دانشگاه دو نیا يزرگر زیست هم تا نداد را ییدانشجو فعاالن از يتعداد به لیتحص

 که یی عده آن حقه حقوق کردن مالیپا بر زیست يآزاد يروهاین قاطع ي اراده هم و شود دایهو

 روشن اند گذشته زشانیچ همه از کشور نیا بهتر يفردا يبرا

 و يمهرورز محصول و مصداق توان یم بیترت نیا به. شود تر

 احکام از فارغ را ها دانشگاه در نهم دولت يگستر عدالت

 ،ییقضا نیسنگ يها تیمحکوم ،یانضباط يها تهیکم

 و ساعته چند و روزه چند ماهه، چند متعدد يها بازداشت

 ي ادامه از ها آن تیمحروم و دانشجو 58 شدن دار  ستاره

 يدانشجو 1500 از شیب و ارشد یکارشناس مقطع در لیتحص

 دیبا قطعاً که يتعداد دانست، تعهد اخذ با شده رفتهیپذ

 از تیمحروم يها پروژه که ستین مجدد دییتا و دیتاک به ازین مشخصاً. بود آن شیافزا منتظر

 گسترده سرکوب و یاجتماع و یاسیس يها تیفعال کردن حقنه يها طرح گرید ادامه در لیتحص

 و) سوم بند( 3 اصول با آشکار تعارض در قاًیدق آن ییدانشجو مورد که است یاعتراض نوع هر

 یاسالم يجمهور دولت که یالملل نیب يها ثاقیم در مندرج مقررات ریسا و یاساس قانون 30

  است خورده رقم کرده، اعالم ها آن به را خود يبندیپا رانیا

 و یاسالم يها انجمن در فعاالن انیدانشجو عموما لیتحص از محرومان گفت توان یم تینها در

 یخانوادگ يها یوابستگ لیدل به و يورز غرض با هم یکم عده البته. اند بوده ییدانشجو اتینشر

  .اند شده اخراج
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 حاکمان بچگی ها و زنانگی هاي ما

  نارین محمدي

 تو در آینه ها حبس بوده اي ، 

 زمان،

 آینه،

 بی هیچ تغییري، و تو در آینه کش می آمد

 آینه کش آمده است،

 از زمان شده ايو تو دفرمه اي 

 از زمانی که مادرتولد تو را در ذهن مجسم می ساخت

 با احساسی از لذت ناشناخته اي که

  .خودش را به کودکی هاي عاري از لذتش پیوند می داد

 تو کش آمده اي،

 از آن روز که نامی جز جنین بر تو نبود

 تا امروز که نام بلند زن را بر دوش داري

 !اما دریغ

 !دریغ و افسوس

 که آینه زمان مستکبري را از خود انشعاب می دهد

 که چون غیبگو

 .نوادگانت را نیز در خود می کشد

 تو دفرمه اي 

 دفرمه اي از نابرابري در آینه ي زمان

 اما بدون اغراق،

 تو نمی دانی که آگاهیت جیوه هایی هستند،

 براي انعکاس تو در نامتناهی 

 نگاه هاي عاجزانه ات،

 آمده اي و تمامی اعضاي بدنت راچرا که کش 

 .درد گریز در بر گرفته

 
 ابن آینه چیست؟

 این آینه کیست؟

 
 .؟!این آینه پدران مایند

 حاکمان بچگی ها و زنانگی هاي ما

 آینه هایی که در آن جز انحصار در خود

  یچیزي نمی یاب

 !و دیگر هیچ پیدا آینه هایی جز ار روبرو

 چرا که براي دیدار پشت،

 …بر آینه اي دیگر تکیه

 دیدي و نگاه وارونه اي

 که تورا و پشت سرت را

 غریب تر از رویت می نمایاند 

 و

 آه،

 که هی کش می آیی و بدنت درد طاقت فرسایی را

 در متن زمان محبوس می سازد،

 بی آنکه فردایی ها،

 لحظه اي درنگ کنند در انتزاع تو بر تاریخ

 نابرابرتر 

 !از اغراق تو از اعتدال

 و فردا و فردا،

  آینه ها آیا پشت و رو خواهند بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ، ثمین احسانی کودکان همسر دار 

کنوانسیون حقوق کودك که یک کودك را انسانی  1طبق ماده 

تعریف کرده است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده 

ساله  18تا   10است، حدود هفت درصد از کودکان در سنین 

اند که این درصد بالغ بر حدود  کرده» ازدواج« 85کشور تا سال 

حدود . شود میرا شامل هزار کودك اعم از دختر و پسر   848

 .اند هزار نفر از این مجموع دختر و مابقی پسر بوده 750

سال  18هزار کودك در سنین کمتر از  848هزار نفر از  25

فر نیز همسران خود را از دست هزار ن 12و حدود   طالق گرفته

  .اند داده

  .سال داشتند 14هزار کودك ازدواج کرده داراي همسر، کمتر از  848هزار نفر از مجموع  62

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

١۵ 
 

  آنانی صنف مشکالت رامونیپ معلمان،ی صن کانوني گو سخن ،یبداق رسول با مصاحبه

  نیمسئول از انتقاد بجز هستند آزادي کار هري برا اصناف

 را ياریبس انتقادات ر،یاخ يها سال در معلمان یصنف مشکالت

 وجود به معلمان انیم در یمتشنج يفضا و است ختهیبرانگ

 باعث زین معلمان متعدد يها بازداشت انیم نیا در. آورده

 رابطه نیهم در. است شده یصنف نیفعال شتریب هرچه ینگران

 معلمان یصنف کانون يگو سخن ،یبداق رسول با ییگو و گفت

  .میا داده انجام

 و حقوق هماهنگ نظامي  حهیال با رابطه در - ١

 د؟یده حیتوض آن نشدن ییاجرا لیدال و دستمزد

 از بلکه نیست الیحه یک دیگر هستند آن اجراي خواستار معلمان که اي برنامه این کنم عرض باید 

 از یکی که کشوري خدمات مدیریت قانون گفت باید است شده قانون به تبدیل و گذشته مجلس تصویب

  .است) دولت کارکنان حقوق پرداخت هماهنگ نظام( آن بخشهاي

. است اسالمی شوراي مجلس مصوبات اجراي دولت وظایف از یکی اسالمی جمهوري اساسی قانون طبق

 نیروي تمام آن کامل اجراي در وچرا چون بی است موظف دولت کند تصویب مجلس که را هرچه یعنی

 اجراي صحت به همچنین مصوباتش اجراي صحت به دارد وظیفه مجلس ازطرفی.گیرد کار به را خود

 اجراي از سرپیچی هیچگونه حق دولت.باشد داشته نظارت دولت کار به دولت سوي از اساسی قانون

 دلیلی چه دانم ،نمی کند نمی اجرا را مصوبه این دولت که است چگونه اکنون.ندارد را مجلس مصوبات

 مجلس و کند می سرپیچی مجلس مصوبات از دولت چگونه که است سوال جاي همه براي دارد،واین

 است؟ کرده سکوت

 است؟ شکل چه به معلمان یشتیمع تیوضع در حهیال نیا نقش - ٢

 باخط را معلمان ي فاصله تواند می یعنی باشد ارزشمند بسیار تواند می معلمان براي قانون این اجراي

 ونیم دو معلمان حقوق اگر است،یعنی فقر خط از تر پایین بسیار معلمان حقوق اکنون کند، فقرکمتر

 فقر خط به تازه کند اجرا جمهور رئیس آقاي را قانون این اگر.بود خواهند فقر خط روي تازه بشود، برابر

 معیشت به بزرگی کمک و شده اجرا قانون این بازنشستگان براي همانطورکه.شد خواهند نزدیک کمی

  .است کرده آنان

  

 به دست بارها تهران در ژهیو به رانیا گوناگون يشهرها در ياریبس معلمان - ٣

 ست؟یچ معلمان يها خواسته نیتر مهم اند، زده يا گسترده اعتراضات

 .هستند دسته سه من ازدید معلمان هاي خواسته

 معیشت لحاط از اگر زیرامعلمان است آموز دانش حقوق رعایت نوعی به هم این که آنان معیشت) الف   

  . بود نخواهند اموزان دانش براي خوبی باشند،معلم داشته مشکل

 معلمان طرف هست،ازیک هم معلمان حقوق نوعی به آموزان دانش حقوق ،زیرا آموزان دانش حقوق) ب

 بادانش ساعتها محیط یک در طرفی واز دارند مدارس در آموز دانش خواهر و برادر و فرزند خودشان

  . هستند آموزان

 دیگري اجتماعی هاي وآزادي قلم بیان،آزادي آزادي مانند اجتماعی مشکالت:  اجتماعی مشکالت) پ

 .باشد باید اجتماعی انسان یک ي برا که

 خواسته يبرا تنها ، معلمان یصنف کانونهاي و بامعلمان یتیامن يها برخورد نوع نیا - ۴

 است؟ لیدل چه به یصنف يها

 جایی بی یاترس توهم خاطر به ،شاید دانم بدهند،نمی پاسخ آن به مسئولین باید که است پرسشی این

 هاي رفتار از آنان که ست چیزي آن خاطر به یا. دارند خود درون در خاطرقدرت به حاکمان که است

 .نیستیم آگاه آن از ما و دارند یاد به خود ي گذشته

 آن بازداشت لیدل و است چگونه یبازداشت معلمان با یتیامن ينهادها برخورد نوع - ۵

 کنند؟ یم ذکر زیچ چه را ها

 ماموران شخصیت به بستگی.کنند می رفتار اي سلیقه که شود می است،احساس گوناگون برخوردها

 وسال سن میآورند،برخی حا به را احترام مراتب برخورد در دارند،لذا بیشتري ي تجربه دارد،برخی

 آنها و خوانند می آنان گوش در معلمان ازبدي کنند،چیزهایی می برخورد احساسات با و دارند کمتري

 می خالی سرما واکنون دارند درمدارس خود تحصیل دوران از تلخی ي تجربه یا. شود می باورشان هم

 کل در. شود گرفته آنان از حقوقشان آن خواهند نمی و شود می داده آنان به بیشتري حقوق یا.کنند

 .دارد آدمها شخصیت به بستگی

 به يجار سال ماه اسفند در معلمان يسراسر اعتصاب يبرا يزیر برنامه از ییخبرها - ۶

 است؟ ییزهایچ چه اعتصاب نیا در معلمان یاصل يها خواسته رسد، یم گوش

 پاداش سپس. است کشوري خدامات مدیریت قانون اجراي نخست ي درجه در معلمان هاي خواسته

 جداگانه بازاري آشفته خود که درمان هاي بیمه به دادن سروسامان آنگاه بازنشستگان خدمت پایان

 هاي فعالیت شناختن رسمیت به مانند مدنی حقوق تورم،موضوع نرخ برابر در حقوق بودن دارد،پایین

 معلمان براي آزاد رادیویی ي شبکه ،داشتن صنفی فعاالن تعقیب عدم و نشریه ي اجازه و معلمان صنفی

 مسکن،استاندارد دیگر،حق مشکالت وبسیاري وپرورش اموزش وزارت براي تلویزیونی هاي برنامه داشتن

 در شهریه گرفتن ، اساسی قانون ام سی اصل گرمایشی،اجراي و سرمایشی مدرسه،وسایل امکانات نبودن

 ....و اموزان دانش از دولتی مدارس

 معلمان يها خواسته و اقدامات نیا با رابطه در ينظر چه پرورش و آموزش ریوز - ٧

  است؟ داده انجام ییها يریگ موضع چه و دارد

 دارد،نه کشور ي آینده به کاري نه! هیچ نشود،دیگر وزارتش مزاحم کسی خواهد می فقط دیدمن وزیر،از

 .کند می احساس را مردم درد نه و  جوانان ي آینده نابودي

 اصناف حد چه تا و بوده حد چه تا اصناف و تشکالت يآزاد زانیم ران،یا در - ٨

   کنند؟ مطرح شفاف صورت به را خود يها خواسته توانند یم گوناگون

 فعالیتی هر براي اصناف.دارد فالیتشان ي شیوه و مردم میان در انان نفوذ میزان به بستگی اصناف آزادي

  !مسئولین،همین از انتقاد بجز هستند آزاد

 است؟ يزیچ چه اصناف يها خواسته کردن مسکوت يبرا عامل نیتر مهم  - ٩

:  است این صنفی هاي تشکل     به حاکمیت وپیام سخن من  دید از.است قرمز خط حاکمان از انتقاد

  "! بگو تنگت دل خواهد می هرچه نکن انتقاد"

 

 

 

 

 

 

 



 

١۶ 
 

ي ا عده مدافع لیوک دادخواه،ی عل محمد دکتر به مصاحبه

 انیدانشجو لیوک و ریرکبیام دانشگاه بند در انیدانشجو

  زنجان دانشگاه

 حقوق ناقض ریرکبیام انیدانشجو با برخورد: دادخواه

  است بشر حقوق وي شهروند

 زنجان دانشگاه پرونده با ها دستگاه برخورد: دادخواه

 است بوده دوگانه

 

 

ي برگزاري برا حضور لیدل به کیتکنی پل دانشگاه انیدانشجو از چهارتن -١

 بازداشتی تیامني روهاین توسط ارشاد هینیحس در بازرگان مهندس مراسم

 در ها آن تیوضع و است بوده زیچ چه انیدانشجو نیا بازداشت لیدل. شدند

  است؟ شکل چه به حاضر حال

 ما است داده افراد به گذار قانون کهی ازاتیامت و اراتیاخت وی قانون نظم به توجه با دیبا قاعدتا

ي برا بوده قرار که شدند بازداشت ها نیای هنگام در چون میکن نظر اظهار داریپد نیا به نسبت

 مراسم انقالبیی استثنا و فرد به منحصري ها تیشخص ازی کی انقالب،ي ها تیشخص ازی کی

 در و گرفته دست به را 1357 سال در کشور زده طوفان سکان کهی کس نینخست شود، برگزار

 نکهیا به مضافا نداشت، را بازرگان مهندس اقتیل ویی توانا ،یستگیشا کس چیه دیشا زمان آن

ي ها گروه رایز شد، جنبش آن به ها توده وستنیپ باعث که بودی کس بازرگان که مییبگو دیبا

 دل و اعتقاد ریپ کیچر آن به و شناختندی م دوري ها سال از را بازرگان مهندسي متعدد

 قواعد نظر از اصول، نظر از و منتقد نظر از کهی قانون مجلس کی وجود ذات در لذا بودند بسته

 به مضافا. خوردی نم چشم به انکار و دیتردي جا ست،ین آن بري ا خدشه چیه جامعه بر حاکم

 دارد، وجود قانون نوع دو رانیا حقوق نظام در و میده قرار قانون دیبا را خودمان اریمع ما نکهیا

 قانون همان کهي عاد قانون همی کی و مادر قانون و برتر قانون عنوان بهی اساسی قانونی کی

 اصل که مینیبی م ما نگرش نیا در. ردیگی م قراری اساس قانون رمجموعهیز در و است فریک

 اجتماع آن در کهی اجتماعات دیگوی م و است کرده روشن را موضوع صراحتای اساس قانون 27

 اول. است آزاد باشند نداشته میتصم اتخاذ اسالمی مبان مخل و نباشند اسلحهي دارا کنندگان

 نخست نیاول بزرگداشتي برا هم مجلس و اند نبوده مسلح انیدانشجو نیا از کدام چیه نکهیا

 نیا بازداشتي برای هیتوج چیه که مییبگو ضوابط نیا با دیبا. است شدهی م برپا انقالب ریوز

 قرار مالك ها حجت و لیدالی بررس هنگام کهی مراتب سلسله در ما نکهیا به مضافا. میندار ها

 دادهي را برائت و صحتي مبنا بر صراحتای اساس قانون 37 اصل که است اصل اول میدهی م

 بری حاک اصل هم ظاهر هم که مینیبی م ما. دیدهی م قرار ریتاث تحت را اصل قاعدتا ظاهر اما

ی م احترام دهید به شانیا به رانیا کهی انقالب مرد کی بزرگداشتي برا ها نیا که است نیا

 کهی هنگام نکهیا به مضافا اند، شده جمع کردهي ا ارزنده خدمات نیسرزم نیا به  و نگرد

 قصد چیه ها نیا که است نیا ازی حاک هم اماره ظاهر، و اصل بر عالوه میبکني شتریبی بررس

 که دوارمیام من. کرد ها نیا بازداشت دری اصول نظر دیتجد کی دیبا لذا. اند نداشتهیی  سوئ

 کنند نظر دیتجد خودشان میتصم در اند کرده اقدام نیا به مبادرت کهی کسان وی تیامن مقامات

 آغوش در دیبا ها نیا که است نیا ازی حاک نشود برده ادی از دیبا که اصول نیا تاینها چون

 رای قانونی بی نوع اس،ی ینوع ،ینیب بدی نوع شود انجام روال نیا اگر و باشند شانیها خانواده

 در کهی ضوابطی عنی ،يبشر حقوق نظامات اساس بر گذشته ها نیاي  همه از کندی می تداع

 در که دارد حق نفسه به انسان و است آزاد اجتماع است شده ذکر بشر حقوقی جهان هیاعالم

ی م صراحتا مای اساس قانون در گذشته ها نیاي  همه از. بکند دخالت خودشی اجتماعی زندگ

 را ها آن قانون لهیوس بهی حت میتوانی نم و رندیناپذ کیتفکی ارض تیتمام وي آزاد که دیگو

 بری مبن میتصم اتخاذ به نسبتیی قضا دستگاه که کنمی م فکر من هیپا نیبرا. میبکن دیتهد

  .کرد خواهد میتصم اتخاذ ها آن قرار فک

 صادر انیدانشجو نیاي برای بازداشت قرار که شودی م دهیشن ها خبر در  -٢

 از قرار نیا اند، شده منتقل نیاو زندان 209 و 240 بند به ها آن و است شده

  است؟ شده صادري نهاد چه سمت

 تاینها نکهیا به توجه با تاینها اما. ام دهیشن را مطالب نیا اما ام، نکرده مشاهده را قرار نیا من

 میببن تا شود مراجعه دیبا بدهند لیتحویی قضا مراجع به را موارد نیا دیبای تیامني ها دستگاه

  در امر بداهت و ظاهر نظر از کهي امر کی دری طوالن مدت  نیا استمرار عامل علت کدام که

  .است دهیانجام طول به ستین واردی خلل آن

 داشته شانیها خانواده ای شما بای تماس اند توانسته بازداشت زمان از ایآ  -٣

  د؟یکن مالقات را ها آن دیا توانسته شما ای و باشند

 به چون. است بشر حقوق نقض موارد ازی کی خودش نیا و نداشتمی مالقات چیه متاسفانه من

 حقوق از فارغ. کند مالقات خودش لیوک با آزادانه بتواند دیبا زندان در متهم گرفتن قرار مجرد

 بار رادیا نیا ثیح نیا از هست، هم ها زندان نامه نییآ وي شهروند حقوقي  زمره در نیا بشر

 ازی کی مادر تنها البته اند، نشده منتفع خودشانی قطع وی هیبد حقوق از ها نیا چرا که است

 میتصمیی قضا مراجع هم باز خصوص نیا در دوارمیام من که گرفت تماس من با ها آن

  .رندیبگ ها نیا برائت بری مبن ستهیشا

 زمان قرار دانشگاه، نیا انیدانشجو و زنجان دانشگاه پرونده با رابطه در  -۴

 در را انیدانشجو نیا پرونده شما. است شده ذکر ماه اسفند 21 ها آن دادگاه

  است؟ی طیشرا چه در ها آن تیوضع و دینیبی می حالت چه

 دستگاه اصوال که نیای کی داد، قرار توجه مورد دیبا را نکته چند زنجان انیدانشجو با رابطه در

 فراخوان را دانشگاه ندهینما ای و استاد آمد که نیای کی کرد، میتصم اتخاذ نحو دو بهیی قضا

 از را شانیا دانشگاه تیریمد گریدي سو از کرد، صادر قرار شانیاي برا ظاهرا و کردی دادرس

. است بوده استاد هیناح از تخلف که کندی می تداع را امر کی اقدامات نیا. کرد اخراج دانشگاه

 قانون هشتم اصل صاعقه به کهی انیدانشجو پس است، بوده استاد هیناح از تخلف کهی صورت در

 از اخراج دچار دینبا کندی م دییتا را منکر ازی نه و معروف به امر ،یاسالمي جمهوری اساس

 کی متاسفانه کهي امر. شود دچار لیتحص از شدن محروم وی دادرس به شدن فراخوان دانشگاه،

 و شجاعت با و سرعت با دقت، بایی قضا دستگاه که دوارمیام من و است نهیزم نیا دری عاتیشا

 بوده متخلف طرف کی که ستین رشیپذ قابل نیا. کند میتصم اتخاذ امر نیا به نسبت حکمت

 نسبت دولت فهیوظ را منکر ازی نه و معروف به امری اساس قانون اگر. متخلف هم کننده اعالم و

 به نسبت دانشگاه تیریمد نکهیا به توجه با تاینها ما داند،ی م ملت به نسبت ملت و ملت به

 دري منتقد نظر از قسمت نیا کرده، نظر دیتجد دانشگاه عضو آني کار هم و سیتدر ادامه

 اصوال که برد دینبا ادی از. ردیگی نم قرار ورزانه خرد و مند قانوني  وستهیپ روال کی چارچوب

 ها نیا دینبا و دیروی م درخت تنه بر که ستیها برگ و ها شاخه همانند ها دستگاه اقدامات

 محروم لیتحص از دینبا تنها نه انیدانشجو کنمی م فکر من. باشند گریکدی مخالف و معارض

 و اصالت به توجه با ویی گرا قانون به توجه با وی خواهي آزاد هیروح به توجه با بلکه شوند

 تیریمد کمتر متاسفانه کهي امر. رندیبگ قرار تیحما مورد دیبا است بوده ها آن در کهی نجابت

 دستگاه فیتکل نیا زمان از مقطع نیا در صورت هر به. است پرداخته آن به زنجان دانشگاه

 اتخاذ مورد نیا به نسبت استیک و فراصت با و دقت با دیبا زنجاني دادگستر و ستییقضا

 خودشان عمر ارزشمند دوراني ها تیموقع نیبهتر از انیدانشجو نیا از شیب تا بکند میتصم

 .نمانند بهرهی ب
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در رابطه با مسئول شبکه خبري مسیحیان فارسی زبان سامان کامور، با مصاحبه 

  وضعیت مسیحیان در ایران

  مسیحیان در ایران به شدت تحت فشار هستند

در سال هاي اخیر با مسیحیان مقیم ایران و به 

زبان، برخوردهاي ویژه نو مسیحیان و مسیحیان فارسی 

خشن و ناقض حقوق بشري توسط حکومت جمهوري 

در . اسالمی و سازمان هاي اطالعاتی کشور شده است

این بین با توجه به اخباري که ایران را در بین سه 

کشور اول از لحاظ نقض حقوق مسیحیان قرار گرفته 

است، حساسیت را نسبت به این بخش از جامعه ایرانی 

در زمینه جفاهاي صورت گرفته با  .بیشتر کرده است

مسیحیان، قوانین تبعیض آمیز مذهبی، نقض حقوق 

بشر و قانون مجازات اسالمی که به تازگی به تایید 

مجلس شوراي اسالمی رسیده است با سامان کامور، دبیر کمیته مسیحیان مجموعه فعاالن 

  .حقوق بشر گفت و گویی انجام داده ایم

هموطنان مسیحی به گوش می رسد، این  خبر هایی مبنی بر سرکوب .١

 برخوردها از چه زمانی آغاز شد؟

قبل از هر چیز براي فرصتی که دادید تشکر می کنم،در اینجا جا داره تا مقدمه ي کوتاهی 

از . در خصوص تاریخ مدون کلیسا خدمت شما عرض کنم که بی ارتباط با سوال شما نیست

شاگردان مسیح تا به امروز،کلیسا در تمامی دوران  زمان آغاز و تشکیل کلیساي اولیه توسط

خود همواره زیر ظلم و جفاي حکومتهاي وقت قرار داشت، در دوران کلیساي اولیه مسیحیان 

از ایمانداران  يتوسط امپراطوري روم شکنجه و به صلیب کشیده می شدند و حتی بسیار

ه می انداختند تا بدینوسیله مسیحی را بخاطر اعتقاداتشان به جلوي شیران درنده و گرسن

درس عبرتی باشد براي سایرین و تا بدین طریق بتوانند مانع از پیشرفت و اشاعه مسیحیت 

  .شوند

چه بوده؟ می بینیم که نتیجه معکوسی داشته و نه تنها  "جفا بر کلیسا"اما نتیجه این 

مروز بر اساس ا يجلوي حرکت کلیسا گرفته نشده بلکه مسیر تاریخ رو عوض کرده و دنیا

انجیل خود . گذاري شده بطوریکه می گویند پیش از میالد و پس از میالد میالد مسیح تاریخ

این حقیقت را اعالن می کند که تا وقتی در جامعه اي ایمانداران مسیحی وجود دارند جفا هم 

  .در کنار آن وجود خواهد داشت

و با روي  57الب اسالمی در سال پس  از این مقدمه باید عرض کنم که پس از پیروزي انق

کار آمدن حکومت مذهبی اسالمی ، کلیسا بر طبق اصول و تعالیم خود مبنی بر بشارت انجیل 

همچنان به حرکت تبشیري خودش توسط ایمانداران مسیحی ادامه می داد تا اینکه پس از 

فشارهاي  ایران همواره از سوي حکومت مذهبی تحت) پروتستان(چند سال کلیساي بشارتی 

فزاینده حکومتی قرار گرفت و در این راستا دستگاههاي اطالعاتی و امنیتی جمهوري اسالمی 

نیز تعدادي از هموطنان مسیحی را از جمله برخی از چهره هاي برجسته مسیحی و کشیشان 

  .کلیسا را با ماشین ترور و در قالب قتل هاي زنجیره ایی به شهادت رساندند

بسیاري تقدیم کلیساي ایران کردند و بارزترین  يران تاکنون شهدامسیحیان بشارتی ای

بود که بخاطر پافشاري در ایمان مسیحی "حسین سودمند"نمونه آن هم کشیش زنده یاد 

و  "ارتداد"از سوي دستگاه قضایی جمهوري اسالمی محکوم به  1990خود در سوم دسامبر 

  .استاي در حومۀ شهر مدفون مخروبه در دار آویخته شده وسپس در محوطۀ زندان مشهد به

و تا االن هم این جریانات و موج ارعاب و سرکوب و تهدید و بازداشت ها براي جامعه 

  .بزرگ مسیحیان ایرانی فارسی زبان و کلیساي بشارتی آن به شکلهاي متفاوتی ادامه د ارد

  

آیین آیا بیشتر برخوردها با هموطنانی صورت می گیرد که به تازگی به  .٢

 مسیح روي آورده اند؟

نوکیشان مسیحی و یا همان نومسیحیان کسانی هستند که با آگاهی و عقالنیت  و اراده 

آزاد خودشان مسیر و راه به خدا رسیدن رو انتخاب کردن، این اراده آزاد هدیه اي است از 

بق کتاب طرف خداوند به انسان و یا شاید بعد از حق حیات اولین حقوق انسانی است که ط

و حتی خداوند هم در خصوص اراده . مقدس بعد از آفرینش به انسان هدیه داده شده است

آزاد انسان هیچ دخالتی نداره و خود انسان هست که می تواند مسیر زندگی خودش را انتخاب 

  . کند

این نومسیحیان هم بواسطه این هدیه و حق انتخاب آزاد که از طرف خدا داده شده از دین 

زندگیشان را عیسی مسیح قرار دادند و  يا اعتقادات موروثی خانواده جدا شده اند و الگوو ی

اسالمی با اجراي قوانین شریعت  اسالم می خواهند  يواضح است که  بسیاري از حکومت ها

  .مانع از این حق آزاد بشري شوند

حق دارد  منشور حقوق بشر بصراحت بیان شده، که هرکس 18و این موضوع هم در ماده 

از آزادي فکر، وجدان و دین بهره مند شود و این حق متضمن آزادي تغییر دین و یا عقیده و 

  .ایمان است

 

نوع برخورد نهادهاي امنیتی در زمان بازداشت و پس از آن با مسیحیان  .٣

 بازداشت شده چگونه است؟

هست، برطبق  "تفتیش عقاید"اصوال برخورد مامورین امنیتی با بازداشت شدگان مساله 

قانون اساسی تفتیش  23قانون اساسی کشور آزادي عقیده پذیرفته شده است و طبق ماده 

عقاید ممنوع اعالم شده اما می بینیم که دستگاههاي حکومتی حتی به قوانین مکتوب هم 

  !احترامی نمی گذارند و این حقوق انسانی را نقض می کنند

در زمان بازداشت این نومسیحیان؛ مامورین به  بر طبق گزارشاتی که به ما رسیده اصوال 

اولین نکته ایی که اشاره می کنند به اعتقادات وایمان مسیحی این افراد است و فورا بطور 

هستند و بر اساس فقه و اصول اسالمی حکم  "مرتد"شفاهی  به آنان یادآوري می کنند که 

از این راه بتواند افکار و اعقادات این ارتداد هم براي آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده تا 

  .افراد را عوض کنند 

کی از نکاتی که حائز اهمیت است وباید بر آن تاکید کنم  که اصول تعالیم کلیساهاي ی

مسیحی بر این حقیقت صحه می گذارد که کار سیاست را باید به سیاستمداران سپرد و کار 

ا کلیساهاي راستین از سیاست فاصله داشته و خدا را به روحانیون و همیشه در تمام عرصه ه

دارند البته در دوره هایی دستگاه کلیساي قرون وسطی به حکمرانی پرداخت که البته خالف 

و کلیساي بشارتی ایران هم به طبع  . آورد تعالیم انجیل بود و مشکالت فراوانی را هم بوجود 

است و دین را در واقع وجدان حکومت  تعالیم ناب انجیل را در سرلوحه کار خودش قرار داده

  .  می پندارد و کار سیاست را مختص به خبرگان  و سیاست مداران  این امر می داند

اما با وجود این مسئله شاهد آن هستیم که حکومت وقتی بسیاري از ایمانداران در 

از آن  نکه رنگ و مسئله دینی و مذهبی رایکلیساهاي خانگی را بازداشت می کند بخاطر ا

بگیرد شاهد بودیم که برچسب و انگی  را به آنها زده که امروز در بین جامعه ما به عناوین 

مخملی، اقدام علیه امنیت ملی،  يبرانداز: بسیار بدیهی و ساده ایی بر سر زبانهاست از قبیل 

بخوبی می توان حدس زد با این ...  تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، جاسوس صهیونیسم و 

  .با نوکیشان مسیحی خواهد شد يعناوین در بازداشتگاه ها چگونه رفتار

نهاد اصلی که بازداشت مسیحیان را ترتیب می دهد، آیا نهادهاي امنیتی و  .۴

 وزارت اطالعات است یا قوه قضاییه؟

توجه کنید اصوال بازداشت شدگان هیچوقت نمی توانند تشخیص بدهند که از سوي چه 

مورد بازخواست قرار گرفته اند چون گزارش شده وقتی مامورین به خانه ارگان و یا سازمانی 

هاي افراد می آیند، به گونه اي وارد خانه ها می شوند که اگر شما بخواهید از آنان سوالی 

کنید و یا درخواست ارائه حکم و یا اینکه از سوي چه سازمانی مامور تفتیش و بازرسی خانه 

و در پاره اي موارد با خشونت به افراد جواب می دهند و در بیشتر  هستید، با بدترین اهانت ها

هر وسیله شخصی فرد بازداشت شده را  که فکر . موارد هم افراد با لباس هاي شخصی هستند 

می کنند می تواند به عنوان مدرك از آن استفاده کرد ضبط می کنند و با خود می برند، از 

و خانواده و نزدیکان بازداشت شدگان هم . ي خانوادگی دفتر تلفن گرفته تا آلبوم عکس ها

معموال با توجه به .حتی اجازه ندارند که بپرسند فرد بازداشت شده را به کجا خواهید برد 

 .اتهام، افراد هم تا هفته ها و شاید ماهها از محل نگهداري این افراد کسی اطالع نخواهد داشت



 

١٨ 
 

یان فارسی زبان در برخی خبرهایی مبنی بر عدم اجازه حضور مسیح .۵

کلیساها منتشر شده است، دلیل این نوع برخورد با کلیساهاي ایرانی چه چیزي 

 است؟

کی از قوانین نقض حقوق بشري که متاسفانه در بسیاري از کشورهاي اسالمی حاکم ی

در ایران هم پس از . است، عدم اجازه ساخت کلیسا در آن کشورها براي پیروان مسیحی است 

پیروزي انقالب اسالمی با فتواي بنیانگذار جمهوري اسالمی ساخت هرگونه کلیسا ممنوع اعالم 

  .شده است

البته یاد آوري کنم از برکت وجود گفتگوهاي بین ادیان و پیگیریهاي سازمانهاي بین 

المللی حقوق بشر از راه گفتمان، برخی از کشورهاي اسالمی مانند قطر در سال گذشته اجازه 

ت نخستین کلیسا در آن کشور اسالمی داده شد و این به معناي پایان گرفتن برگزاري ساخ

  .پنهانی و زیر زمینی آئین هاي عبادي مسیحیان در قطر است 

بر این اساس امروز کلیساهایی که شما در کشور می بینید ساختمانهایی هستند که در 

تمانی که با عنوان کلیساي ایرانیان در ایران ما کلیساي ساخ .زمان گذشته ساخته شده است 

پس از پیروزي انقالب اسالمی بدلیل مسائل . مسیحی فارسی زبان نامگذاري شده باشد نداریم

و مشکالت اجتماعی  بسیاري از هموطنان مسیحی ارمنی و آشوري از کشور مهاجرت کردند و 

فارسی زبان اتفاق افتاد  از طرفی با بیداري روحانی و گرایش به مسیحیت که در بین ایرانیان

جمعیت این گروه رو به افزایش گذاشت و در همان سالها برخی از این کلیساها و بخصوص 

کلیساهاي بشارتی ساعت هایی از جلسات عبادت و پرستش را به مسیحیان فارسی زبان 

  .اختصاص دادند

زبان متاسفانه اما همانطور که در خبرها داشتیم در ادامه تداوم سرکوب مسیحیان فارسی 

در هفته هاي گذشته مقامات امنیتی با تهدید و فشار درهاي یکی از کلیساهاي تهران را بر 

  .روي مسیحیان فارسی زبان بستند 

امروز . اما این وضعیت تغییري در ایمانداران مسیحی فارسی زبان ایجاد نخواهد کرد

امپراطوري رم شباهت دارد و کلیساي وضعیت نو مسیحیان ایرانی به مثابه مسیحیان اولیه در 

ایران امروز به شکل کلیساهاي خانگی  به رشد خود ادامه می دهد و بدور از هرگونه 

طبق گزارشات دریافتی حکومت هم . جنجالهاي سیاسی به عبادت و پرستش خواهند پرداخت

 کلیساهاي"در حال حاضر بقدري نگران این موضوع است که متوقف ساختن رشد حرکت 

و ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد در .را از اهداف اولیه خود قرار داده است"خانگی

سخنرانی در بین جمعی از مقامات کشوري بیان کردند که به قلع و قمع جوانه هاي مسیحی 

  ".من مسیحیت را در ایران متوقف خواهم کرد"خواهم پرداخت و گفت

سازمان ملل پیوسته است و با توجه به اینکه ایران به منشور حقوق بشر  .۶

یکی از حقوق اولیه انسان، انتخاب دین به صورت آزاد است، آیا با واکنش سازمان 

هاي بین المللی روبرو شده است و آیا تالشی براي آزادي آن ها از سوي مجامع بین 

 المللی شکل گرفته است؟

بطور چشمگیري در خوشبختانه از برکت وجود اینترنت و عصر اطالع رسانی، کلیه اخبار 

دنیا به زبانهاي مختلف از سوي  فعاالن حقوق بشر و یا شبکه هاي خبري معتبر همزمان 

و در خصوص حقوق بشر و نقض آن از سوي جمهوري اسالمی . ترجمه و منتشر می شود 

  .کماکان همه ما در این زمینه مطلع هستیم 

ه و دستگیر و در مواردي هم حتی کشت»  مرتد«تاکنون، افراد زیادي در ایران تحت عنوان 

کیفر خواست حکم اعدام نیز در این زمینه صادر شده که این مسئله همواره مورد اعتراض 

  .شدید مراجع حقوق بشري قرار گرفته و بواسطه آن دولت ایران مورد نکوهش قرار گرفت

اد ارائه جمهوري اسالمی که به نوعی ادعاي رهبري جهان اسالم را دارد و همچنین پیشنه

راهکارهاي عملی  را براي حل مشکالت جهان آشوب زده در سر می پروراند، اما متاسفانه 

  .شاهد هستیم که خود یکی از نقض کنندگان آشکار حقوق بشر در جهان بشمار می رود

 يها گزارش و اخبار که یحیمس موسسه کی در خصوص آزار و اذیت مسیحیان در ایران ،

 انیحیمس آزار نظر از را رانیا. کند یم منتشر یالملل نیب درسطح را انیحیمس امور به مربوط

 است ينهاد که ، انیاد یالملل نیب يآزاد ونیسیکم و قرارداده "سوم رتبه "در جهان در

 ینگران باعث" که کرده یمعرف ییکشورها جمله از را یاسالم يجمهور کا،یآمر در مستقر

  .اند شده "ژهیو

درسال جاري اتحادیه اروپا به مراتب نگرانی خودش را در مورد نقض در این زمینه نیز 

آشکار حقوق بشر و بخصوص در مورد گروههاي دینی اعالم داشته و همچنین در گزارشی که 

منتشر شد در آنجا هم وضع آزادي هاي  87شهریور  30از سوي وزارت خارجه امریکا در 

الم کرده و به این مسئله اشاره می کند که مذهبی را به مراتب بدتر از سالهاي گذشته اع

جمهوري اسالمی فضایی تهدید کننده براي گروههاي دینی غیر شیعی ،مسیحیان فارسی زبان 

  .و بهائیان ایجاد کرده است

البته این موارد مربوط به رئیس جمهوري 

پیشین امریکاست حال باید دید که رئیس 

 "باراك حسین اوباما"جمهور فعلی امریکا اقاي 

با تصمیماتی که جهت گفتگو با ایران در پیش 

گرفته در رابطه با نقض حقوق بشر بخصوص 

در زمینه دینی و آزادي هاي مذهبی چه 

نجام خواهد داد ؟ اقداماتی را در مورد ایران ا

البته من فکر می کنم ایشان قبل از گفتگو با 

سران جمهوري اسالمی دراین خصوص باید 

بودن خودشان و مسئله  "مرتد"تکلیف 

برگشت از اسالم به مسیحیت را حل  "ارتداد"

کنند ، و آیا اینکه سران جمهوري اسالمی 

اکره بنشینند و در این ارتباط گفتگو از اسالم برگشته، به میز مذ "مرتد "حاضر هستند با یک 

  کنند ،خود بسی جاي سوال دارد ؟ 

، در جریان انتخابات ریاست جمهوري در  "ریک وارن"در همین راستا کشیشی بنام  

و جواب اوباما این بود که ما به حمایت از آنانی که . امریکا، مسئله آزادي در دین را مطرح کرد

عدالتی بر خواهیم خاست و با عوامل بوجود آورنده چنین بی در سراسر دنیا تحت جفا هستند،

  !".کنیمهایی برخورد می

 به نظر شما این برخوردها تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ .٧

مسیحیان ایرانی فارسی زبان در راستاي نشر کالم خدا به دنبال کسب حقوق انسانی 

مسیحی فارسی زبان از سوي خودشان هستند ، هویت ، به رسمیت شناختن جامعه بزرگ 

حکومت ، اشتغال به کار بدون در نظر گرفتن اعتقادات دینی، ازدواج مسیحی ، تحصیل 

مسیحیان ، آزادي پرستش، بناي کلیساي ایرانیان فارسی زبان در کشور و داشتن نمایندگانی 

  ...از جامعه مسیحیان فارسی زبان در مجلس ایران و 

آرمانها پر واضح است که کلیسا باید دعا کند تا که شرایط  که البته براي رسیدن به این

و به گمان من براي رسیدن به این اهداف و آرمانها و . براي آن زمان از سوي خداوند مهیا شود

چرا که تا وقتی در جامعه اي . ایرانی باید بهاي بسیاري ما ایمانداران بپردازیم  يهویت کلیسا

کالم خدا می فرماید . جفا هم در کنار آن وجود خواهد داشت ایمانداران مسیحی وجود دارند

  .با گذشت زمان جفاها بر کلیسا بیشتر و بیشتر خواهد شد

و در جاي دیگري از کالم انجیل می خوانیم،زمانی فرا خواهد رسید که مردم مسیحیان را 

که به خدا مورد آزار و شکنجه و حتی به قتل می رسانند و با این عملشان گمان می کنند 

 .خدمت کرده اند

 

تعداد نمایندگان مسیحی حاضر در مجلس شوراي اسالمی ایران چند نفر  .٨

است و آیا این افراد نسبت به وضعیت هم کیشان خود موضع گیري انجام داده اند؟ 

 اگر موضع گیري کرده اند آیا پاسخی از سوي نهادهاي ذیربط دریافت شده است؟

ت که جمهوري اسالمی آن را به رسمیت می شناسد، که مسیحیت  یکی از ادیانی  اس

نمی شود چون عموما این ) نومسیحیان( البته این شامل حال مسیحیان ایرانی فارسی زبان 

قشر از مسیحیان افرادي هستند که از زمینه دیگر دینی به مسیحیت روي آورده اند و بر 

بحساب آمده و مجازات اینگونه  "مرتد"اساس منابع فقهی و اسالمی این افراد از دین برگشته 

  . اعمال هم در اسالم براي آن مجازات مرگ تعیین شده است
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که از نظر جمهوري اسالمی پذیرفته شده است شامل افرادي است که داراي  یمسیحیت

زبان متفاوت هستند که عموما دولت در این خصوص مسیحیان را فقط به هموطنان ارمنی و 

  . آشوري اطالق می کند

هزار 100میلیون ایرانی حدود   70طبق آمار منتشر شده از سوي سایت واتیکان در میان 

نفر مسیحی در ایران زندگی می کنند که اکثریت آنان را ارامنه ارتدکس تشکیل می دهند و 

هزار نفر هم 35نفر طبق آمار واتیکان، کاتولیک و حدود  17000در این میان جمعتی حدود 

  .هستندمسیحیان آشوري 

نماینده و آشوري ها  2و نمایندگانی که در مجلس شوراي اسالمی حضور دارند، ارامنه با 

نماینده که بنا بر مصلحت در امور مسائل مسیحیان فارسی زبان و مشکالت آنان با  1با 

  .حکومت هیچگونه دخالتی نمی کنند

روزي انقالب اسالمی با توجه به جمعیت اندك این گروه از هموطنان مسیحی که پس از پی

بسیاري از این شهروندان بدلیل مسائل اجتماعی از کشور مهاجرت کردند ، جمهوري اسالمی 

با انتخاب نمایندگانی از بین این گروه مسیحیان سعی بر آن دارد که از این افراد به عنوان 

د هستند و مهره هایی سیاسی استفاده کرده تا به دنیا نشان دهد که مسیحیان در ایران آزا

حال باید قدرت اجرایی این نمایندگان را بررسی کرد که آیا  ! نمایندگانی نیز در مجلس دارند 

این حق به مسیحیان داده می شود که براي پیروان این آئین در گوشه ایی از این کشور یک 

  !ساختمان  کلیسایی بنا کنند؟

ش از یک میلیون مسیحی امروز بر طبق آمارهاي غیر رسمی و بر اساس گزارشات بی

فارسی زبان در قالب کلیساهاي خانگی در سراسر کشور وجود دارند که بسیاري از آنان بدلیل 

 150اختناق موجود از بیان ابراز ایمان خود به مسیحیت خودداري می کنند و بیش از 

  .کلیساي فارسی زبان در سراسر دنیا در حال خدمت بین مسیحیان فارسی زبان است

وجه به تصویب الیحه جدید مجازات اسالمی، وضعیت ادیان دیگر در با ت .٩

ایران و به ویژه مسیحیان را چطور می بینید؟ همچنین تاثیر این الیحه بر اصل آزادي 

 بیان و عقیده چگونه است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید این پرسش را مطرح کرد که، چه ضرورتی وجود داشته که 

را براي کسانی که از  "اعدام "سال تصمیم بر آن گرفت مجازات  30از  جمهوري اسالمی بعد

  ادیان دیگر به دین و یا آئین دیگري می گروند قانونی کند ؟

تصویب کلیات الیحه قانون مجازات هاي اسالمی از سوي نمایندگان مجلس می تواند عواقب 

داشته باشد در بخشی از این وخیمی را براي مسیحیان فارسی زبان و بهائیان ساکن در ایران 

الیحه به این موضوع  اشاره دارد که مسلمانانی که به ادیان دیگر بگروند با مجازات اعدام 

  .مواجه خواهند شد

اما وضع این قوانین براي مسیحیان گونه اي دیگر است بسیاري از رهبران کلیساهاي خانگی 

یان در ایمان قویتر گردند و این معتقدند که این نوع سختگیریها باعث می شود که مسیح

آزمایش ایمان است و این فشارها در حقیقت تاثیر معکوسی خواهد داشت چرا که هیچ چیزي 

  .نمی تواند روند رو به گسترش مسیحیت را در ایران بگیرد

امروز حکومت بدلیل هراس از گسترش گرایش هاي غیر اسالمی  در جامعه اقدام به تصویب 

سال حکومت با شعار عدالت و رافت اسالمی  30است و در عمل می بیند که این قانون کرده 

  .نتوانسته پاسخگوي نیاز مردم باشد 

اگر چنانچه این قانون به تصویب نهایی برسد و مورد موافقت شوراي نگهبان هم قرار بگیرد و 

و همچنین سپس به شکل قانون در بیاید این به منزله تعدي شدید به آزادي دین و اعتقادات 

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود و نقض تعهدات جمهوري  18ناقض اصل 

  .اسالمی به کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشراست 

 

  

 

  

  رانیا در انییبها تیوضع درباره ،یالنیم زاده صادق انیکاودکتر  با مصاحبه

 یعیش ریغ مذاهب با برخورد ران،یا انقالب از پس يهاسال در

 روانیپ با برخورد نیب نیا در اما است، افتهی شیافزا شدت به

یم چشم به مذاهب و انیاد گرید از ترکننده نگران تییبها

 تییبها ،یاسالم يجمهور یاساس قانون کهنیا اساس بر و دیآ

 در نظر اظهار و يریگموضع داند،ینم یرسم مذهب و نید را

نهاد دیشد برخورد باعث رانیا در یمذهب تیاقل نیا با رابطه

 کار يرو از پس و ریاخ سال چند در. شود یم یتیامن يها

ندهیفزا طور به یعیش ریغ مذاهب با برخورد نهم، دولت آمدن

 حقوق و یمدن ينهادها ینگران باعث و است شده ادیز ،یی

 و شکنجه مورد اند،شده بازداشت ریاخ سال چند در ما، وطنانهم از ياریبس. است شده يبشر

 در انییبها تیوضع ينهیزم در. اندشده محروم لیتحص از آنان فرزندان و اندگرفته قرار نیتوه

 و گفت بشر حقوق فعاالن مجموعه انییبها تهیکم ریدب ،یالنیم زاده صادق انیکاو با ران،یا

  :است ریز شرح به که میاداده انجام ییگو

 تیوضع يدرباره است، ینگران باعث شدت به انییبها لیتحص تیوضع -١

 د؟یده حیتوض یدانشگاه و کیآکادم سطح در ژهیو به انییبها یلیتحص

آغاز انقالب  يهاز دور. ها را ندارندحضور در دانشگاه يهبهائیان در حال حاضر اجاز

هم اکنون سه نسل از . ها اخراج شدنداسالمی  اساتید و دانشجویان بهائی از دانشگاه

با توجه به اهمیت دانش و . اندجوانان بهائی از حق تحصیل در کشورشان محروم بوده

بشري این معضل براي بهائیان  يبرد جامعهکسب علم براي بهبود وضع جهان و پیش

بسیاري از جوانان بهائی نیز که راه تحصیل را در . به قیمت سنگینی تمام شده است

ق گوناگونی خارج شدند و ناچار در کشورهاي بسته دیدند از ایران به طرایران 

مراجعه به وطن . نقصان این روش بسیار واضح است.  تحصیل دادند يخارجی ادامه

ایران مقدار  يهمیشه براي دانشجوي مقیم خارج دشوارتر است و در نتیجه جامعه

یخود را هر ساله و این چنین از دست م يهزیادي از افراد کارشناس و تحصیل کرد

 .دهد

 است، شده انیب آزاد لیتحص حق ران،یا یاساس قانون در کهنیا به توجه با -٢

 دارد؟ يگرید یقانون هیتوج لیتحص از انییبها يبازدار ایآ

مهم در  ينکته. المللی حقی غیر قابل لغو استحق تحصیل بنابر تمام منشورهاي بین

جا است که قانون اساسی ایران نیز این حق را بدون قید و شرط به صورت این

ولی از آغاز انقالب جامعه بهائی از حق حضور در دانشگاه . همگانی مطرح می کند

چرایش را باید در تالش . این مساله هیچ توجیه قانونی دیگري ندارد. محروم شد

 .  ستحاکمیت در منزوي کردن بهائیان از جامعه مدنی دان

 و نید يآزاد بر شدت به ملل سازمان بشر حقوق منشور در کهنیا به توجه با -٣

 وستهیپ منشور نیا به رانیا کهنیا به توجه با و است شده دیتاک مذهب

 ست؟یچ برخوردها نوع نیا  لیدل است،

هاي مورد بررسی دهد که سرکوب دگراندیش دینی در تمامی دورانتاریخ نشان می

 ههاي دینی و اعتقادي هموارآزار اقلیت. معضل مهمی براي جامعه بشري استگر بیان

که حقوق اقلیت دینی  ییجامعه. هاي دیگري در مورد حقوق بشر استمعرّف نقصان

ها را نیز محترم نخواهد بضاعتان و قومیتگذارد، حقوق زن، کودك، بیرا زیر پا می

برخورد با بهائیان در مورد . گیردمی اهمیت حق باور دینی از همین سرچشمه. شمرد

دانشگاه در . گرددکه در باال مطرح کردم بر می ییحق تحصیل به مساله يمساله

هاي هاي روز و جریانهاي اخیر یکی از دو فضاي مطرح براي گفتمانایرانِِ ِ دهه

از  بهائی يبا حذف جامعه. فضاي دیگر را نشریات چاپی باید دانست. فکري بوده است

هاي مطرح جامعه دور این دو فضاي فکري عمالً کوشش شد که بهائیان از جریان

البته حاشیه نشین کردن هر گروهی به تضعیف . بیافتند و در حاشیه جا بگیرند

  .انجامدجامعه مدنی می
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یم ذکر ونیروحان توسط عوام کیتحر بر یمبن ییکننده نگران يخبرها -۴

 و است؟ باال يهامقام از شده يزیربرنامه صورت به هاکیتحر نیا ایآ شود،

 کند؟یم دنبال را يزیچ  چه

افته به بهائیان و جامعه یسازمان يسیاست رسمی حاکمیت در حال حاضر حمله

هاي آزار ممکن است براي بعضی این سوء تفاهم پیش بیاید که برنامه. بهائی است

دهد است ولی بررسی روند و جریان آزار بهائیان نشان می ییبهائیان مقطعی و منطقه

هایی آن. هدف وادار کردن بهائیان به تغییر دین است. که منظم و سامان یافته است

کنند کنند و یا تقیه نمیایستند و انصراف از باور نمیکه بر باورهاي دینی خود می

شواري اقتصادي، فیزیکی و زیر فشار و د) هاي بهائی تقیه وجود ندارددر آموزه(

ها به بهائیان وام بازرگانی و یا براي مثال در آن ِ واحد بانک. گیرندتبلیغاتی قرار می

هاي اقتصادي آنان در بخش خصوصی با فشار بر شرکاء مشارکت.  دهندشخصی نمی

زیکی مورد یبار فهاي خشونتشود و از لحاظ فیزیکی با حملهمحدود و از بین برده می

 . گیرندارعاب و آسیب قرار می

 ذکر يهاتیمحدود به توجه با و حاضر حال  در  انییبها یشتیمع تیوضع -۵

 است؟ شکل چه به شده

بهائی ایران از ابتداي انقالب اسالمی این کشور در سال  ياذیت و آزاري که جامعه

که عدهمثال در اینبه عنوان . گان واضح و آشکار استتا کنون متحمل آن شده، بر همه 1979

چه که ولی آن. اند شک و تردیدي نیستزیادي از بهائیان به دلیل باورهاي دینی اعدام شده ي

اقتصادي است که علیه  يدر نظر عموم چندان واضح و آشکار نیست عبارت از فعالیت گسترده

نظم با یاین فعالیت گرچه در آغاز به روشی تا حدي ب.  بهائی صورت گرفته است يجامعه

هدف يهاي یک برنامههاي آشکار اقتصادي شروع شد اما مشخصات و ویژگیحمالتی بر هدف

  .  مند و سازماندهی شده را دارد که افراد بهائی را هدف قرار داده است

 در یبهائ يجامعه کنون، تا یاسالم انقالب زمان از

 ياقتصاد خفقان یرسم و مداوم اقدامات یقربان کشور نیا

 که جامعه یاجتماع يها ییدارا يهمصادر آغاز در. است بوده

 انیجر نیا که یهنگام و گرفت صورت انقالب دوران لیاوا

شرکت سپس و یدولت مشاغل از انیبهائ اخراج شد، لیتکم

 يهاشرکت انیبهائ معاش امرار راه تنها حاضر حال در. شد معطوف یخصوص بخش يها

 يبرا. است گرفته قرار هاآن يافتهی سامان انهدام در دولت تالش و است یخصوص خودگردان

 آن در انیبهائ که ییهاشرکت و دهندینم یبازرگان وام انیبهائ به هابانک حاضر حال در نمونه

 و کسب جواز ياریبس موارد در. ستندین کسب يبرا محل يهیکرا به قادر دارند سهم ای اشتراك

یم يریگشیپ حرفه يادامه جهت ازین مورد يکاالها لیتحو از حتا و شودینم دیتمد حرفه

  . شود

 و است شکل چه به حاضر حال در رانیا در شده بازداشت انییبها  تیوضع -۶

 برند؟یم سر به بازداشت در تعداد چه

بهائی به قید  80برند و حدود در حال حاضر حدود چهل بهائی در بازداشت به سر می

 . ضمانت و گرو گذاشتن سند کسب و یا ودیعه آزاد هستند

 با آن از پس و بازداشت طول در گرفته صورت يبرخوردها و بازداشت نوع -٧

 است؟ بوده شکل چه به انییبها

براي نمونه شش نفر از . شدت گرفته است ییبرخورد با بهائیان به طور فزاینده

برند براي سه بهائی که در حال حاضر در بازداشت به سر می يمسئوالن اداري جامعه

ماه و نیم اول بازداشت در انفرادي بودند و خانم مهوش ثابت نفر هفتم گروه که سال 

پس از  این گروه. ماه در انفرادي بود 6بازداشت شده بود نزدیک به ) 1386(پیش 

اند چ کیفرخواست رسمی و کتبی نداشتهیماه بازداشت گروهی هنوز ه 8نزدیک به 

هاي خارجی، براندازي و جرایم دیگر متهم ها به جاسوسی براي قدرتولی در رسانه

مالقات و تماس  يهتا کنون به وکیل مدافع ایشان خانم شیرین عبادي اجاز. اند شده

ي دادسرایی که در آن حتا شعبه. آنان داده نشده استبا آنان و بررسی شواهد علیه 

  .ها و وکیل مدافع آنان ابالغ نشده استباید حاضر شوند نیز به خانواده

 اند،کرده رانیو را انییبها يهاقبرستان از يتعداد است، آمده خبرها در -٨

 قانون در یقانون هیتوج کار نیا ایآ و ستیچ حکومت عمل نیا لیدل

 دارد؟ یاسالم يجمهور

البته این نوع رفتارها هیچ توجیه . این خود نوعی دیگر از فشار بر جامعه بهائی است

قبرستان بهائی سمنان با خاك ) بهمن 29(براي نمونه دیروز . قانونی و اخالقی ندارد

هاي جمعی نمودي از قدرت تخریب تخریب ساختمان و بنا و مکان. سان شدیک

هاي هاي بهائی و انداختن ماشینله به قبرستانحم. کننده بر تخریب شده است

پناهی آنان در گر قدرت دستگاه حاکم بر بهائیان و بیسنگین یا بولدوزر در آن نمایان

در هیچ . هاي بهائی ستیز درون نظام استهاي بهائی ستیز یا جریانبرابر ارگان

 .اندقرار نگرفتهگرد قانونی یا حتا بازخواست موردي هم  تخریب کنندگان مورد پی

 يجا در انییبها ملکیما بردن نیب از و سوزاندن ب،یتخر بر یمبن ییخبرها -٩

 ای و است حکومت سمت از ایآ برخوردها نیا رسد،یم گوش به رانیا يجا

 زند؟یم ییکارها نیچن به دست عوام کیتحر با حکومت

. درون نظام استاین حرکت نیز جزوي از جریان بهائی ستیزي نیروهاي ضد بهائی در 

کدام از خاطیان افتد که هیچاین عملیات حساب شده و در شرایطی اتفاق می

ها مثل بعضی از این حرکت. اندبازداشت، بازخواست یا حتا مورد سوال قرار نگرفته

پرتاب کوکتل مولوتوف به منزل بهائیان یا مطب پزشک نگران کننده و خطرناك است 

به تیر چراغ برق و ریختن بنزین بر  یی چون بستن قربانناکار وحشتیولی موارد بس

اگر این یک جریان رسمی و دستوري نبود بدون . ایماو و آتش زدن او را نیز داشته

شدند و هرگز چنین نشده گیري و بازداشت میکاران ردیابی، پیشک خاطیان و گناه

ها با حضور ماموران در مواردي هم مثل تخریب منازل مسکونی این حمله. است

 . انتظامی انجام شده است

 تیوضع با رابطه در یخاص يریگ موضع بشر، حقوق یالمللنیب ينهادها ایآ -١٠

 اند؟داده صورت رانیا در انییبها

متاسفانه نهادهاي حقوق بشري در موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در 

ها و دانشجویان توجه الزم را ابراز قومیتمواردي مانند زنان، کودکان، اعدام کودکان، 

تبعیض دینی در سطح الزم و  ۀبهائیان نیز به عنوان یک مسال يمساله. اندنداشته

براي نمونه دانشجویان بهائی براي نزدیک به سه نسل است . پررنگ مطرح نشده است

امع این نقض حق آشکار به طور معمول باید در مج. که از حق تحصیل ممنوع هستند

. حقوق بشري منعکس شود و بازتاب مطرحی داشته باشد ولی چنین نشده است

مطرح شدن  يههاي سیاسی اجازاستنباط بنده از این قرار است که حاکمیت با روش

خوب آن گزارش سال پیش سازمان دیده  ينمونه. دهدمسائل حقوق بشري را نمی

به گوانتانومو اختصاص  2008گزارش سال  يچندین صفحه. بان حقوق بشر است

تر مهمی است ولی دو خط در مورد جامعه بهائی ایران بیش يداشت که البته مساله

این عدم . ها و نقض حقوق کردهاي ایرانیقومیت يطور مسالههمین. نیامده است

هاي حقوق بشر است و این برخی سازمان) غرب محوري(اروپا محوري  يتوازن نشانه

دهد که موارد سنگین نقض حقوق بشر در ایران را عدم توازن به نظام ایران اجازه می

فعاالن حقوق بشر در ایران و  يحضور فعال مجموعه. رنگ و در حاشیه قرار دهدکم

گري ذهن جهانیان به معضالت جامعه ایران نقش مهمی بازي دیگر فعاالن در روشن

 .   کندمی
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 گزارش مجموعۀ فعاالن حقوق بشر دربارة وضعیت کنونی 

  جامعۀ بهائیبازداشت شدة مسئوالن 

 

 ۀمسئولین هماهنگ کننده امور جامعدر این مختصر گزارشی از شرایط مسئوالن بازداشت شدة 

  . عزیز می رساند هموطنانرا با اندکی پیشینه به اطالع  بهاییان ایران

خورشیدي که از سوي محفل ملّی  1362تشکیالت بهائی در سال پس از تعطیل داوطلبانۀ 

و اعدام اکثر اعضاي محفل ملّی ) 1359بسال (و پس از ربودن اعضاي محفل ملّی  اول —وقت

پس از مدتّی . انجام گرفت جامعۀ بهائی از طرف گروههاي خُرد سه نفري اداره می شد—دوم

انجام . مشغول به کار شد» یاران ایران«ا نام این مجموعه در سطح کشور به طور منظمتري  وب

امور روزمرة یک جامعه بزرگ و گسترده مانند بهائیان ایران چون رسیدگی به ازدواجها، طالقها، 

دفن اموات، معرفی اشخاص مسافر، ادارة امور عبادي جامعه و مواردي مشابه نیازمند حضور یک 

ي سخت در این سمت دشوار کوشیدند و جامعۀ در این سالها» یاران ایران«. گروه مسئول است

  .بهائی را از بحرانهاي بسیاري گذراندند و با بینش و درایتی نمونه راهبري کردند

فعالیتهاي این گروه مسئوالن جامعۀ بهائی در این دوره کامالً فاش و آشکار بود و هیچ جنبۀ یا 

اطالعات فعالیتهاي بهائیان در ادارة  از قضا در این دوره دفتري در وزارت. بعد مخفی نداشت

امور جامعه را به دقّت دنبال می کرد و اگر احیاناَ سوالی داشتند از خود یاران ایران سوال می 

البته . خود آقاي دري نجف آبادي نیز در چند مورد بر همین موضوع تاکید داشته اند. کردند

ة محفل ملّی به آقاي موسوي اردبیلی پیش شرایط تعطیل تشکیالت بهائی که در نامۀ سرگشاد

دادستان وقت آمده بود از جمله بازکردن ثبت نام دانشگاهها بروي بهائیان و بازگرداندن اساتید 

بهائی به دانشگاهها و استخدام دوبارة اخراجیان بهائی به مشاغل خود هیچکدام از این پیش 

قّل حقوق شهروندي وقعی شرطها عملی نشد و حاکمیت به درخواست بهائیان براي حدا

  .        نگذاشت

بابت پاره اي مذاکرات به اطالعات ) ثابت(خانم مهوش شهریاري  1386اسفند سال  15در 

مشهد فراخوانده می شود، متاسفانه ایشان بازداشت و به زندان مشهد منتقل می گردد، بعد از 

و قول آزادي قریب الوقوع خانم این اقدام چندین بار آقاي خانجانی را به مشهد احضار نموده 

  .ثابت را داده که البته به آن عمل ننمودند

با هجوم به منازل سایر اعضاي یاران ایران فصل  1387اردیبهشت ماه سال  25صبح  6ساعت 

و آقایان ) طایفی( خانم فریبا کمال آبادي. جدیدي از فشار و مشکالت بر این جامعه گشوده شد

هروز توکلی ، سعید رضایی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم، بازداشت و به جمال الدین خانجانی، ب

به غیر از قبول پول که آن هم به ندرت  1387زندان اوین منتقل شدند وتا مرداد ماه  209بند 

  .پذیرفته می شد ، هیچ گونه تماس تلفنی و یا مالقاتی انجام نگرفت

ت و پس از آن تقریباً این مالقات ها به اولین مالقات صورت گرف 1387شهریور  18در تاریخ 

وزارت اطالعات می باشد و مالقات  ةمالقات ها با حضور نمایند. صورت هفتگی انجام می شود

  .شوندگان از منسوبین درجه یک بازداشت شدگان هستند

ماه که از بازداشت موقت یاران ایران می گذرد، هیچ گونه مطلب موثق یا کتبی  9در طی حدود 

ورد برگزاري دادگاه  و یا اتهام آنها اظهار نشده بود تا اینکه دادستان کل کشور و در پی آن در م

سخنگوي قوه قضاییه ، بدون ارائه مدرك یا شواهدي ، یاران ایران را مجرم شناخته و آنها را 

ه بنا به گفته سخنگوي قوه قضایی. متهم به جاسوسی کرده و از طریق رسانه ها اعالم نموده اند

( تا این تاریخ. کیفر خواست آنها در هفته آیند صادر خواهد شد و دادگاه آنها برگزار می گردد

تاریخ اتهامات وارده و حتی هیچگونه تماسی با وکال و خانواده یاران ایران مبنی بر ) 29/11/87

یاران  الزم به یاد آوري است که به وکیل مدافع .دقیق ویا شعبه دادرسی پرونده بر قرار نشده

ایران خانم شیرین عبادي نیز هیچ گونه دسترسی به متهمان و اجازة بررسی پرونده داده نشده 

  . است

اتهامات وارد شده از طریق شفاهی به خانواده ها و یا خود یاران اطالع داده شده است و مواردي 

 "براندازي"و  "تبانی با اسرائیل"، "، توهین به مقدسات اسالم"اقدام علیه امنیت ملی"چون 

وزیر اطالعات (نامۀ باز و گشادة دادستان کلّ کشور آیت اهللا دري نجف آبادي . مطرح شده اند

در روزهاي اخیر خطاب به وزارت اطالعات نیز با اشاره به ضرورت ) در دورة قتلهاي زنجیره اي

   .به فضاي نگران کنندة این پرونده افزوده است "انهدام کامل تشکیالت بهائی"

 1387ماه ونیم سلول انفرادي در شهریور ماه 3یاران ایران پس از تحمل که ذکر است ت الزم به

به بند عمومی منتقل و پس از حدود یک ماه مجدداً از سایر زندانیان بند عمومی جدا گشته و 

آنان همچنان در  .نفر آقایان در یک سلول و دو نفر خانم ها به سلول دیگر منتقل شدند 5

با توجه به پیشینۀ  .اشت موقت به سر می برند و سرنوشت آنها در پرده اي از ابهام می باشدبازد

جریان بهائی ستیزي در درون نظام و آزار بهائیان بر مبناي باورهاي وجدانی و فشارهاي فزایندة 

چند سال اخیر و با عدم دسترسی متهمان این پرونده به کیفرخواست کتبی و عدم اجازة به 

مدافع براي مطالعۀ پرونده و حتی تماس و صحبت با آنان وضعیت این متهمان بسیار  وکیل

 . نگران کننده می باشد
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  بشر حقوق هیاعالم حیصر نقض ان،ییبها لیتحص ازي ریجلوگ

 ، انییبهای لیتحص مشکالتی بررس جهتی تازگ به

 رانیا در بشر حقوق فعاالن مجموعه دري ا تهیکم

 نهیزم در. است شده لیتشک موضوع نیاي ریگیپ جهت

ی لیتحص تیوضع نیچن هم و تهیکم نیاي ها تیفعال

 دینو بایی گو و گفت رانیا در انییبهای آموزش و

 انییبها لیتحص حقي ریگیپ تهیکم مسئول ،یخانجان

  .میا داده انجام

 انیدانشجو لیتحص حق يریگیپ تهیکم -١

 مجموعه يها تهیکم به یتازگ به ییبها

 نیا يها تیفعال نوع درباره. است شده اضافه رانیا در بشر حقوق فعاالن

 .دیده حیتوض تهیکم نیا يها برنامه و اهداف ته،یکم

 نیتر يادیبن از یکی از دفاع منظور به تهیکم نیا ؛ دیآ یم بر تهیکم نام از که چنانکه

 اخص طور به تهیکم که یهدف.   است شده لیتشک  لیتحص حق یعنی یانسان حقوق

 بوده رانیا در ییبها جوانان و انیدانشجو لیتحص حق از دفاع ، است آن تحقق یپ در

 جوانان ساله یس تیمحروم رفع جهت یحل راه کردن دایپ دنبال به حاضر حال در و

 ، تهیکم نیا يها تیفعال جمله از. است رانیا يها دانشگاه در لیتحص از یبهائ

 به ، رانیا مدارس و ها دانشگاه در ییبها جوانان و انیدانشجو بر وارده مظالم انعکاس

 حقوق کیستماتیس و گسترده نقض نیا به نسبت یعموم افکار ساختن روشن منظور

  . است رانیا در ییبها جوانان

 يها تیفعال ساختن منظم ، تهیکم نیا لیتشک یاصلي  زهیانگ و محرك قتیحق در

 صورت به امروز تا که حقوقشان احقاق يبرا ییبها انیدانشجو لیتحص حق ییجو یپ

 ، یمدن ، هدفمند یحقوق مبارزه کی جادیا زین و بوده شده انجام پراکنده

 به یابیدست منظور به انیبهائ لیتحص حق احقاق با رابطه در مؤثر و کیستماتیس

 بوده ها دانشگاه در انیب و دهیعق يآزاد و لیتحص حق کسب رینظ یجینتا و اهداف

  .است

 گروه ریسا با ، یاسیس يریگ جهت هرگونه از فارغ تهیکم نیا که است ذکر به الزم

 حقوق از دفاع و نموده يهمکار ییدانشجو يها جنبش و لیتحص حق نیمدافع يها

  . داند یم خود فیوظا جمله از زین را آنان

 منشور در و است یانسان حقوق نیتر ییابتدا از لیتحص نکهیا به توجه با -٢

 دیتاک است، شناخته تیرسم به را آن رانیا که ملل سازمان بشر حقوق

 مقاطع در ژهیو به انییبها لیتحص از رانیا در حال نیا با یول شده، فراوان

 در بشر حقوق حیصر نقض نیا هیتوج شود، یم يریجلوگ یلیتکم التیتحص

 ست؟یچ رانیا

 بشر حقوق یالملل نیب منشور کنندگان امضاء از یکی رانیا دیکرد اشاره که همانطور

 با. است منشور نیا مفاد ياجرا به موظف یاسالم يجمهور و بوده ملل سازمان

 هر " ، 18ي  ماده و 2ي  ماده طبق که دیفرمائ یم مالحظه منشور نیا به ینگاه

 ، رنگ ثیح از ً خصوصا زیتما چیه بدون تواند یم و دارد دهیعق و فکر يآزاد یکس

 هیکل و حقوق تمام از گریدي  دهیعق هر ای یاسیسي  دهیعق ، مذهب ، نژاد ، جنس

 ینگاه با حال و ".گردد مند بهره شده ذکر بشر حقوقي  هیاعالم در که ییها يآزاد

 آن شاهد 27ي  ماده 1 بند طور نیهم و 26ي  ماده 2 بند ، 26ي  ماده 1 بند به

 باشد عموم دسترس در کسانی به ، استحقاق اساس بر دیبا یعال آموزش " که میهست

 در نیهمچن ". دارد آن دیفوا و یعلم شرفتیپ در يمند بهره حق آزادانه هرکس و

 دگر ، تفاهم حسن گسترش ، پرورش و آموزش هدف ، هیاعالم نیا 26ي  ماده

 که است دهیگرد ذکر ینید و ينژاد يها گروه تمام و ها ملت انیم یدوست و يریپذ

 ضاتیتبع از يمرکز به دانشگاه که يطور به ؛ میهست شاهد رانیا در را آن خالف ما

  . است گشته لیتبد آنان نیادیبن حقوق نقض و یمذهب و ینید يها تیاقل به نسبت

 مردان دولت و نیمسئول تعهدات گذاشتن پا ریز يبرا توان یم را یهیتوج چه حال

  !  ؟ رفتیپذ جامعه شهروندان به نسبت شیخو تعهدات و ها قرارداد به کشور کی

 يها تندرو از یبرخ توسط ، اسالم يبقا يبرا تالش و نید نام با ً اساسا یاقدام نیچن

 ضد اقدامات نیا نظام شمندانیاند از يا عده ادامه در اما ردیگ یم صورت یاسالم

 نیا و فرهنگی نسبیتي  هینظر به اتکا با را لیتحص از بهائیان محرومیت رینظ یانسان

 ؛ است فرهنگی  هاي ارزش و ها آئین از اي مجموعه داراي اي جامعه هر که اصل

 و عدالتی بی نه را تحصیل از بهائیان محرومیت آنان ، اساس نیا بر. کنند می توجیه

 و دانند می کشور در موجود يها ارزش و فرهنگ از ناشی بلکه ، بشر حقوق نقض یا

 جوانان و دانشجویان هاي آزادي و حقوق به فرهنگی نسبیت تئوري از استفاده سوء با

 ینید يباورها لیدل به جامعه نخبگان از اي عده جهینت در. کنند می تجاوز بهایی

 مختلف هاي سهمیه و امتیازات با دیگر اي عده و شوند می محروم تحصیل از خود

 دانشگاه در بهائی جوانان حضور قتیحق در که چرا گیرند می دانشگاه در را آنان جاي

  . ندینما یم یتلق اسالمی و ایدئولوژیک هاي ارزش براي خطري را

 است؟ شکل چه به ییبها آموزان دانش و انیدانشجو تیوضع حاضر حال در -٣

 یاقدام یط و شده روبرو مشکل با دانشگاه در لیتحص يبرا انقالب يابتدا از ییبها جوانان

 تا. شد هیتصف ییبها دیاسات و انیدانشجو از ها دانشگاه ، " یفرهنگ انقالب " عنوان تحت

 زین دانشگاه يورود آزمون و کنکور در شرکت حق از یحت ییبها جوانان 1383 سال

 کنکور در نام ثبت فرم از مذهب نهیگز ، یالملل نیب يها فشار اثر در اما نبودند برخوردار

 يسراسر کنکور در توانستند بار نینخست يبرا یاسالم انقالب از بعد انیبهائ و شده حذف

 کنکور در ییبها جوانان توسط زین ییباال يها رتبه سال همان در ً اتفاقا. کنند شرکت

 حدود ، 85 سال در تنها و دیگرد يریجلوگ دانشگاه به آنان ورود از هم باز اما شد کسب

 يا بخشنامه طبق یمدت از بعد که ابندی راه دانشگاه به توانستند یبهائ جوانان از نفر 178

 به " بود شده ذکر آن در که ها دانشگاه حراست به علوم وزارت حراست طرف از محرمانه

 کنند نام ثبت رانیا يها دانشگاه در توانند ینم یبهائ انیدانشجو ، دولت استیس موجب

 اخراج دانشگاه از انیدانشجو نیا ، " گردند اخراج دیبا اند شده نام ثبت قبال چنانچه اگر و

 در همچنان يمعدودي  عده تنها حاضر حال در و دارد ادامه همچنان روند نیا. شدند

 اکثر نمرات و جینتا ، 87 و 86 سال کنکور در. باشند یم لیتحص به مشغول ها دانشگاه

 درجي  کارنامه در " پرونده نقص " صورت به و نشده اعالم کل طور به یبهائ جوانان

 ، ادیز يها يریگیپ از پس که شدند پرونده نقص نفر 800 حدود در 86 سال در. دیگرد

 نام ثبت فرم در ابتدا در که یصورت در ؛ شد اعالم افراد " بودن یبهائ " امر نیا لیدل

 ییبها نید از يذکر چیه ، نام ثبت فرم در 83 سال در مذهب نهیگز حذف لیدل به کنکور

 در. میبود لیتحص از ییبها جوانان ساختن محروم و ییشناسا شاهد هم باز اما بود نشده

 و شده اعالم پرونده نقص صورت به ییبها جوانان از ياریبس کنکور ي جهینت زین 87 سال

 از يریجلوگ يبرا یعبارت به و آمد عمل به يریجلوگ دانشگاه به آنان ورود از هم باز

 عده روند نیا در که افتهی انتقال کنکور از بعدي  مرحله به ها تیمحدود ، انیبهائ لیتحص

 مجاز از پس يا عده به ، کنند ینم اعالم کنکور در را آنان جینتا و کرده پرونده نقص را يا

 انتخاب از پس زین يا عده و شود ینم داده رشته انتخابي  اجازه هیاول جینتا در شدن

  .شوند یم اخراج یمدت از بعد دانشگاه به ورود و رشته

 لیدل به ً صرفا که میهست زین ییبها آموزان دانش آزار و تیاذ شاهد ً رایاخ نیهمچن

  .شوند یم اخراج مدارس از شیخو ي دهیعق

 به نیمسئول پاسخ و است گرفته صورت نهیزم نیا در ییها يریگیپ چه -۴

 ست؟یچ ها يریگیپ

 اخراج ای و دانشگاه به ورود از يریجلوگ یعنی اتفاقات نیا از بعد گذشته يها سال در

 ، مختلف مراجع به نامه ارسال رینظ يادیز اقدامات و ها يریگیپ ؛ ها دانشگاه از

 سازمان علوم وزارت به مراجعه نیهمچن و مجلس ندگانینما با متعدد يها مالقات

 جوانان يسو از مربوطه نیمسئول با صحبت و...   و یفرهنگ انقالب يشورا ، سنجش



 

٢٣ 
 

 داده ها يریگیپ نیا به یدرست پاسخ چیه اما گرفت صورت پراکنده طور به ییبها

 نیمسئول يسو از يتند يها برخورد شاهد ها يریگیپ ادامه در گاه یحت و نشده

 مسأله نیا از و دانسته ریتقص یب را خود نیمسئول و مراکز نیا از ياریبس. میا بوده

 داده افراد به امور يریگیپ جهت زین ییها نامه یگاه یحت و کنند یم تأسف اظهار

 رهبر یتق محمد السالم حجت طرف از يا نامه مرتبه کی مثال يبرا ؛ شود یم

 نیا يریگیپ يبرا ، مجلس یسن سیرئ و مجلس یفرهنگ ونیسیکم عضو و ندهینما

 ادامه با تینها در که شد داده ما به سنجش سازمان و علوم وزارت به خطاب هیقض

 لباس يروهاین توسط مجلس ندگانینما دفتر در ، ها آمد و رفت و ها يریگیپ

 توسط علوم وزارت در راستا، نیهم در  گرید یاقدام یط. میشد دیتهد یشخص

 قرار ییبازجو مورد ساعت 10 و بازداشت ارگان آن اطالعات نیمأمور و حراست

 اخالق از دور و ناپسند يحد به ما با یشخص لباس نیمأمور نیا برخورد و میگرفت

 نیا از و یخواه عذر ما از علوم وزارت در حراست نیمأمور از گرید یبرخ که بود

 گرید مسائل  و ها ییبازجو و یبدن یبازرس در و نمودند یشرمندگ اظهار ها برخورد

  .بود شده یاطالعات يروهاین یناراحت باعث نیا که کردند ینم یدخالت

 ای سازمان چه رانیا در انییبها لیتحص حق از يریجلوگ يبرا یاصل مصوب -۵

 انییبها لیتحص از يریجلوگ يبرا یقانون بند نهیزم نیا در ایآ است؟ ينهاد

 یم عمل یقانون فرا صورت به ربط يذ يها دستگاه ای و دارد وجود قانون در

 کنند؟

 یعال يشورا س/م/1327 شمارهي  مصوبه به استناد با نیمسئول از يا عده همواره

.  ندینما یم هیتوج را لیتحص از انیبهائ تیمحروم ، 6/12/69 مورخ یفرهنگ انقالب

 ، باشد یم يا خامنه اهللا تیآ دییتأ به و یگانیگلپا اهللا تیآ دستور به که مصوبه نیا

 یالملل نیب مجامع در بارها و کرده اعالم ممنوع را دانشگاه در انیبهائ رشیپذ ً رسما

 و قاتیتحق با که است نیا جالب نکته اما. است شده ییها اشاره مصوبه نیا به

 نیچن که میا شده متوجه ، گرفته صورت یفرهنگ انقالب يشورا به که یمراجعات

 نیمسئول نیهمچن و نبوده موجود یفرهنگ انقالب يشورا یرسم تیسا در يا مصوبه

 يا شماره نیچن با مصوبه نیا که نمودند اعالم یفرهنگ انقالب يشورا رخانهیدب

 از ستیبا یم انیبهائ آن یط که يا مصوبه ً اصال نیبنابرا!   ندارد یخارج وجود

 که است یشگفت باعث ً قتایحق يا هیقض نیچن.  ندارد وجود ، شوند محروم لیتحص

 شاهد شد منتشر علوم وزارت حراست يسو از که محرمانه نامه چند یط یطرف از

 يسو از و ، شده استناد مصوبه نیا به لیتحص از انیبهائ تیمحروم يبرا که میبود

  .میهست یفرهنگ انقالب يشورا در نیمسئول يسو از مصوبه نیا انکار شاهد گرید

 در لیتحص از انیبهائ آن در که یاصل و بند چیه ، یاساس قانون مفاد طبق نیهمچن

 ، یاساس قانون  30 و 23 ، 19 ، 3 اصل براساس و ندارد وجود شوند محروم دانشگاه

 گونه چیه بدون ملت افراد ي همه يبرا را پرورش و آموزش است موظف دولت

 و یاساس قانون قیدق ياجرا نکهیا به توجه.  دینما فراهم سطوح یتمام در یضیتبع

 از یکی ً مشخصا و یهمگان و یمل فهیوظ ، معنا کی به آن ياجرا حسن بر نظارت

 و یاساس قانون 113 اصل طبق(  ستیجمهور سیرئ فیوظا نیتر یاساس و نیمهمتر

 يجمهور استیر يها تیمسئول و اراتیاخت و حدود نییتع قانون 16 تا 13 مواد

 حسب بر يجمهور استیر که میدار انتظار ما)  1365 ماه آبان مصوب رانیا یاسالم

 با ارتباط در یاساس قانون حیصح ياجرا جهت یداتیتمه ، شیخو تیصالح و فهیوظ

 دانشگاه در لیتحص از ییبها جوانان تیمحروم اخص طور به و انیبهائ حقوق

  . شندیندیب

  لیتحص تیوضع مورد در ایدن نقاط گرید و رانیا در يبشر حقوق مجامع نظر -۶

 ست؟یچ رانیا در انییبها

 در انیبهائ لیتحص حق از همواره ، بشر حقوق مدافع ينهادها و يبشر حقوق مجامع

 به اند بوده ییبها لیتحص از محروم جوانان و انیدانشجو بانیپشت و کرده دفاع رانیا

 مجمع بشر حقوق تهیکم شد باعث ها نهاد نیا يها تیفعال و گزارشات که يطور

 جوانان تیمحروم ، 2008 اکتبر 30 ي قطعنامه یط متحد ملل سازمان یعموم

 تیفعال مثبت جینتا شاهد یکل طور به و دینما محکوم را دانشگاه در لیتحص از یبهائ

 .میبود رانیا در يبشر حقوق مجامع يها

 لیتحص از محروم ییبها آموزان دانش و انیدانشجو تعداد از یقیدق آمار ایآ -٧

 دارد؟ وجود

 نیمسئول نفره 7 گروه يریدستگ از شیپ به نهیزم نیدرا استناد قابل و قیدق آمار

  2007 مارچ تا که گردد یم باز " رانیا ارانی " به موسوم رانیا در ییبها جامعه

 شده رفتهیپذ نفر  200 مجموع از نفر 128 ، دانشگاهها از یاخراج انیدانشجو شمار

 حال در  ً قطعا و داشته ادامه کنون تا روند نیا که بود دهیگرد اعالم ، دانشگاه در

  . است شده شتریب اریبس تعداد نیا حاضر

 در حضور و لیتحص از سال یس نیا یط که ییبها طیشرا واجد افراد شمار البته

 چنانکه اما زد نیتخم نفر هزاران بر بالغ وضوح به توان یم را اند شده محروم دانشگاه

 در یقیدق مدارك و اسناد بر یمبتن دیجد آمار خصوص نیا در ً فعال ، دیگرد ذکر

 .ستین دسترس

 ست؟یچ روند نیا از يریجلوگ يبرا شما یآت يها برنامه -٨

 را خود يها يریگیپ لیتحص از محروم یبهائ جوانان ، شد انیب ابتدا در که همانطور

 شامل ها يریگیپ نیا که دهند یم ادامه همچنان لیتحص حق آوردن دست به يبرا

 ينگار نامه و یاسالم يجمهور يارگانها و ها دستگاه در مربوطه نیمسئول با مالقات

 با ، شد گفته تر شیپ که چنان و است ضیتبع نیا رفع جهت در ربط يذ مراجع به

 قصد ؛ بشر حقوق فعاالن مجموعه در انیبهائ لیتحص حق ییجو یپ تهیکم جادیا

 احقاق با رابطه در مؤثر و کیستماتیس ، یمدن ، هدفمند یحقوق مبارزه کی جادیا

 . میدار را انیبهائ یلیتحص حقوق

 ادامه اجازه یحت که ستیچ انییبها با رابطه در نیمسئول ینگران شما، نظر به -٩

 شود؟ ینم داده ها آن به لیتحص

 با و بوده آگاه سیاست بر فرهنگ تأثیر از ، مذهبی هاي حکومت ریسا همانند اسالمی جمهوري

 مراکز کردن اسالمی به اقدام فرهنگی انقالب لهیوس به ، حاکم ایدئولوژي بودن اسالمی به توجه

 معلمان و استادان ، دانشجویان از مدارس و ها دانشگاه تصفیه با و نموده فرهنگی و آموزشی

 در و اسالمی فرهنگ حفظ قصد خود زعم به بودند آنان از جزئی هم بهائیان که - اسالمی غیر

 و اصول مطابق باشند که يکشور هر در انیبهائ که یصورت در ؛ دارد را اسالمی حکومت نهایت

 و يآباد راه در تنها و کنند ینم دخالت استیس در ، بوده کشور آن حکومت تابع خود میتعال

 . دارند یم بر قدم شیخو کشور يسربلند

 

  

 

 

 

 

  



 

٢۴ 
 

  یاعتراضي های قیموس دیجد موضوع بشر، حقوق

 در. اند داشته ییسزا به نقش یمدن يها تیفعال تمام در و ایدن سراسر در یاعتراض یقیموس

 يها نهیزم در تیفعال به شروع یقیموس مختلف يها گروه زین رانیا در ستیچند راستا نیهم

  . اند کرده...  و زنان حقوق بشر، حقوق

 آغاز بشر حقوق يراستا در را خود يها تیفعال ستیچند Freedom Band یقیموس گروه

 بشر حقوق فعاالن مجموعه تیسا در گروه نیا يدیتول یقیموس نیاول نیا از شیپ. است کرده

 به گروه ياعضا با آن يها برنامه و گروه نیا يها تیفعال نهیزم در. شد منتشر یرسم طور به

  . میا نشسته گو و گفت

  

 ما يبرا خود یقیموس سبک و ها تیفعال نوع و خود گروه با رابطه در ابتدا -١

  د؟یده حیتوض

 اویآر يها نام به است نفر دو از متشکل ما گروه  کنم عرض ناخدمتت دیبا سوال نیا با رابطه در

 انتخاب جهت بدان را نام نیا. يآزاد گروه یبمعن  freedom band ما گروه نام و دیجاو

 يا کلمه يآزاد گرید یعبارت به. دار یمعن همه يبرا و وساده ملموس باشد یاسم که میکرد

 که کند یم کمک ما به واحد يمعنا نیا و دارد یکسانی یمعن ها فرهنگ همه در که است

 یانسان یزندگ و اتیح با تنگاتنگ ارتباط در يآزاد چون.میبشناسان مردم به بهتر را افکارمان

  .است

 انتخاب جهت بدان را سبک نیا است؛ رپ سبک میکنیم تیفعال آن در ما که یقیموس سبک

 .است جامعه ومعضالت مشکالت انیب يبرا روش نیوبهتر یاعتراض یسبک که  میکرد

 از دفاع بر تمرکز با ژهیو به و يانتقاد یاجتماع یقیموس دیتول از شما زهیانگ -٢

     ست؟یچ بشر حقوق

 حقوق که یگناهان یب حق احقاق راه در یکوچک قدم میبتوان که است نیماا زهیانگ نیتر یاصل

 میبرسان جهان و رانیا مردم تمام گوش به را نیا و میبردار شود یم مالیپا جوانمردانه نا آنها

 آن ياجرا ومبدا اند آورده در نگارش به شیپ سال هزاران را بشر حقوق هیکتب  که انیرانیا که

 حقوق از دفاع در یسع ممکن راه هر از و وجود تمام با  هم حاضر حال در نهادند رانیا را

  .داردند گناهان یب یانسان

 خودشان بر و دور که یمعضالت میکن آشنا جامعه معضالت با را  مردم که میدار نیا بر یسع ما

 در دیام چراغ تا  میکن یم یسع.ندارند یچندان یآگاه ها آن به شدن دچار خطرات از یول است

 در.نبازند را خود و باشند توامند معضالت و مشکالت نیا با مقابله در تا میکن روشن آنها دل

 ریگ دامن ای و دیآ وجود به معضالت نیا شوند یم باعث که میکن یم انتقاد یکسان از حال نیع

  .شود مردم

 به قیطر نیا از میدار دوست  دیاین هم چشم به دیشا و است محدود گرچه خود توان حد در

  .میکن کمک خود جامعه

 از نوع نیا د؟ینیب یم چطور کشور در را يانتقاد یقیموس نوع نیا گاهیجا -٣

  دارد؟ افراد یآگاه و يآزاد در يریتاث چه یقیموس

 یول است خود گاهیجا آوردن بدست یپ در و داشته یخوب يها شرفتیپ رانیا در رپ سبک

 معدود که يبطور گذاشته احترام است یواعتراض يانتقاد که رپ یقیموس نفس به یکس کمتر

 .کنند یم تیفعال يانتقاد و یاعتراض یقیموس در که هستند یکسان

 تعداد نکهیا لیدل.است افزون روز رشد حال در و بوده پا نو یقیموس نوع نیا حال هر به اما

 انیب يآزاد نبود همان که ها تیمحدود است کم يانتقاد یقیموس بخش در کنندگان تیفعال

 هم نکته نیا به ضمن در.شود یم انتقاد ها آن از که یکسان نبودن ریپذ انتقاد نیچن هم و است

 کنند یم تیفعال یقیموس نوع نیا در که یکسان و است یسخت راه "راه نیا که کرد توجه دیبا

  .باشند داشته را که یمشکل هر با مقابله یگ اماده دیبا

 جامعه مختلف يها قشر به دادن یاگاه آن ریتاث اعم که دارد ییبسزا ریتاث یقیموس نوع نیا

 در یدوست انسان حس جادیا در یسع و يامروز جامعه بطن معضالت و مشکالت مورد در است

 از تفاوت یب و کرده کمک شدند دچار معضالت نیا به که یکسان به که منظور آن به  مردم

  .نگذرند آنها کنار

 حقشان که يافراد دادن قرار توجه کانون با که کرد استفاده نیچن نیا یقیموس از توان یم

  .کرد کمک ها أن يأزاد و  حق احقاق در شده مالیپا

  دارد؟ یعموم افکار و جامعه در يریتاث چه ها تیفعال نوع نیا -۴

 نندیبب تا شود یم خودشان اطراف به مردم افکار و ذهن شدن معطوف باعث ها تیفعال نوع نیا

. است یشدن انجام یول باشد سخت یلیخ دیشا کار نیا گذرد یم یچ خودشان بر و دور در

 از دیبا کنند ینم یتوجه خودشان اطراف به شدند غرق خود روزمره مشکالت در چون مردم

 باشد داشته مسوم افکار از يعار و ایپو یذهن يا جامعه اگر.کرد آگاه را مردم بتوان قیطر نیا

 حس یابی باز در هست یکمک ها تیفعال نیا و. کند دایپ یحل راه یمشکل هر يبرا تواند یم

  .هستند ور غوطه خودشان مشکالت  تالطم در که یمردم در یدوست نوع

 يبرا يا ندهیآ چه و دینیب یم چگونه را منتقد يهنر يها گروه گرید تیوضع -۵

  د؟یکن یم ینیب شیپ آنان

 کنند یم کار که هستند يمعدود  يگروها میکنیم تیفعال کار ان در ما که یقیموس نوع در

  .کنمیم  یابیکام تیموفق ارزو آنها همه يبرا من  دارند رشد روبه تیوضع

 و اریوهم میکن کوشش و تالش که یشرط به است گروها گرید و ما همه رو شیپ یروشن ندهیآ

  .میشو موفق مختلف يها عرصه در تا میباش هم دل هم

  ؟ است شکل چه به گروه یآت يها برنامه -۶

 مانع تا کران یب ایدر نیا از میباش قطره میبتوان هم ما تا بشر حقوق فعاالن مجموعه به کمک 

   میشو رانیا در بشر حقوق نقض

  تالش و یسع با کار در شرفتیپ  

  جامعه معضالت و مشکالت و يبشر حقوق موضوعات بر تمرکز  

پردازد طی  روسپی و خیابانی میکھ بھ معضل زنان " فحشا"در ضمن آخرین اثر ما به نام 

  .روزھای آینده از طریق مجموعھ منتشر خواھد شد

 


