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سخن سردبیر
اسفند ىشتاد و ىشت بود کو ورؽ بػرگشػت ،پػنػتػاه ػن از
فعالنی حقوؽ بشر در شهرىای سلتلف ایران بػا یػورش سػ ػاه
پاسداران دستگری شدند و درىػای اویػن و رجػایػی شػهػر را
در پشت سر خود بستو دیػدنػد .کػیػهػان و رجػا و وػدا و
سیما ىتمو بلیغػا ػی خػود را آ ػاز کػردنػد و سػنػاریػوی بػی
اعتبار کردن رلموعو فعاالن حقوؽ بشر شػروع شػد .فػعػالػنی
حقوؽ بشر اما علچون ابتدای کار ،دست بر زانوی خویش
زده ،کمر راست کػردنػد و در زمػانػی و مػکػانػی کػو حػیػات
انسػػان ن ػیػػز بػػی اعلػیػػت مػػی ظلػػود دفػػاع از انسػػان وػػاح ػ
«حق» را بو کرار آ از کردند.

***
خػ وػلػن سػانسػػور را بػر ظلػی ػابػػد .یػػادداشػت ،مػقػػالػو و
مصاحبو با ىر کس یا گروىی کو احساس می کند حقوقػش
پػػاؽلػػاه شػػده یػػا در بػػاب حػػق انسػػان س ػخ ػنػػی دارد ،بػػی
مالحظو در دستور کار ماست .چو بسا علنی بیػگػانػگػی بػا
بعیض بود کو بیشرتین ىزیػنػو را بػو رلػمػوعػو فػعػاالن حػقػوؽ
بشر در بنی گروه ىای مدافع حػقػوؽ بشػر در ایػران ربػمػیػ
کرد اما در این یک مورد« ،دفاع بی قید و شرط از حقوؽ
ىر انسانی»  ،رلموعو بو بی پروایی ىای خود ادامػو خػواىػد
داد.

***
علی رضا فػریوزی ،سػردبػری سػابػق ایػن مػاىػنػامػو چػنػد مػاىػی
در اویػن زنػدانػی بػود و بػیػش از یػک سػاه اسػت کػو خػ
ولن زیر چاپ نرفتو .پس از یورش اسفند ىشتاد و ىشػت
س اه بو رلموعو فعالنی حقوؽ بشػر در ایػران ،عػهػدی بػرای
ػرمػیػا سػػاخػتػار رلػمػوعػو بسػتػو شػده و نػوبػت ،نػوبػت خػ
ولن است .این ماىنامو ی رایگان عالوه بر فضای رلػازی
بو ىر شکػ شلػکػن در ایػران پػخػش مػی شػود .بػو مػا اؽلػیػ
بزنید و خ ولػن را دریػافػت کػنػیػد یػا مػقػالػو و داسػتػان و
شعر و عکس خود را برای انتشار بفرستید.

شمشیر روز معرکه زشت است در نیام
بیژن صف سری

خرب اعزام گزارشگرویژه سازمان مل بو ایران ،باعث پریشان گویی ىا یی در دولػتػمػردان
مجهوری اسػالمػی گػردیػد ه ،چػرا کػو یػک روز از امػدن ایػن فػرسػتػاده سػاز مػان مػلػ

پنداشت ستمگر کو ستا بر ما کرد
بر گردن او دباند و بر ما بگذشت

روی خوش نشان میػدىػنػد و روز دیػگػر از پػذیػرفػت وی امػتػنػاع مػی ورزنػد و ایػن در
حالیست کو نػظػام حػاکػا ىػر روز بػر شػدت نػقػض حػقػوؽ انسػانػی مػلػت ربػت

اما این پرسش موسوی نق حکایتی از مرحوم حاج اقا رضا زصلانی را داعی می کند

سلطو خود می افزاید وزندان ىا انباشتو از سلالفان این نظام جابر است ػا بػداصلػا کػو

کو می گفت :در آن ایامی کو در زندان قزه قلعو زلبوس بودمي ( ساه ىای پس از

عػػزت ای یػػوسػفػیػػان ،یػکػػی از اعضػػای کػمػیػسػیػػون قضػػایػػی رلػلػػس ،چػنػػدی پػیػػش در

کود ای  ۸۲مرداد ) یک روز دیدم یکی از نگهبانان زندان فریادش بلند است ،

مصاحبو ای با روزنامو شرؽ ناگزیر بو اعرتاؼ این واقعیت می گردد کو بگوید :

پرسیدم چو شده ؟ گفت  ،من بو این آقایان زندانی پیشنهاد کردم (شاید علنی

"زندانىا ی کشور ىشت برابر ظرفیت ،زندانی در خود جاا داده اناد "  ،و حػاه

زندانیانی بودند کو با مری حسنی موسوی مالقات داشتند) ىر کدام یک خاطره در
دفرت خاطرامت بنویسند ا در زندگی بکارم آید اما ىیچکدام حاضر نشدند مطلبی در

بػا چػنػنی اعػرتافػػی طػبػیػعػی اسػت کػػو دولػتػمػػردان امػروز ایػران از آمػػدن ایػػن گػزارشػگػػر

دفرتم بنویسند .حاج آقا رضا زصلانی گفت بو آن مرد زندانبان گفتا  ،دفرت و قلا راحا

سازمان مل  ،خشنود نباشند و آن را چون کابوسی وحشػتػنػاد بػدانػنػد چػرا کػو در
ذىن ىر یک از عوام

ضر کن ا من بنویسا  ،زندانبان با خوشحالی رفت و دفرت و قلا را آورد و من در

نظام کو در سرکوب ملت نقش دارند یک پػرسػش ػارؼلػی

دفرت خاطرات او چننی نوشتیا

ىر حلظو چون پتک بػر رو روان شػان فػرود مػی ایػد  ،پػرسػشػی کػو سػاه گػذشػتػو

:

چنانچو اگر زلقق و یا جامعو شناسی وارد کشوری شد و خبواىد از اوضاع اجتماعی

مهندس موسوی در دیدار با مجعی اززندانیان سیػاسػی پػیػش از انػقػالب مػطػر کػرد ،

 ،اقتصادی و یا سیاسی آن کشور و عملکرد حکومتش اظالع دقیقی بو دست آورد

ودر قالبی ىشدار گونو از زمامداران نظام پرسید " آیا این دستگیری ىاا تاوانسات

 ،بو نظر من هبرتین راىی کو برای او وجود دارد این است کو بو زنداهنای آن کشور

رژیم شاىنشاىی را حفظ کند" و پاسخ زمامداران بو این پرسش ،نها حصر خانگی

برود و زندانیها را ببیند  ،اگر زندانیها علو از افراد بد وال ابالی بهکار بودند حتما پی

پرسش کننده بود اف کو:

خواىد برد کو حکومت آن جامعو واحل و سامل است  ،اما اگر قضیو را برعکس دید
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 ،یعنی مشاىده کرد زندانیها علو انسان ىای واحل وشریف و وارستو ای ىستند  ،پی خواىد برد کو وضع حکومت خیلی بد است کو این افراد را نتوانستو ربم کند وآهنا را بو
زندان انداختو است و متاسفانو من از حلظو آی کو پا بو زندان مشا هنادم زندانیها را از نوع دوم دیدم  .حاج آقا رضا این مطل را در دفرت زندانبان می نویسد و مث وپ در
زندان ودا می کند .
حاه حکایت نظام مجهوری اسالمی است کو چو با آمدن گزارشگر ویژه سازمان مل روی خوش نشان بدىد و یا مانع از ورود این ظلاینده هناد بنی ادلللی شود  ،وجود
زندان ىای بیش ازحد معموه در کشور ( البتو زندان ىای رمسی ) و کثرت زندانیان درآن ىا نشان دىنده این واقعیت است کو جاظلایو رابطو نظام مجهوری اسالمی با ملت
صر بالّرعب” بنا هناده شده است و از علنی رو است کو ملت ایران دست بو دامان جامعو بنی ادلللی گشتو و از جان بو ل رسیدن ملت است کو مدام
ایران ،بر پایو ”الن ّ
در پی اعرتاضات خود ،گروه گروه بو زندان می شوند.
اگر چو این طلستنی بار است کو از سوی شورای حقوؽ بشر سازمان مل  ،کو در ساه  ۶۰۰۲اسیس گردید اما برای ملت ایران این اولنی ظلاینده از سوی هنادىای بنی
ادلللی نیست کو برای هتیو گزارش از وضعیت نا بسامان ملت ایران بو کشورش می اید  ،کو از قضاعلو ظلایندگان پیش از این گزارشگر ویژه  ،بر خالؼ آنچو از حقیقت
نقض اشکار حقوؽ بشر در ایران وجود دارد  ،گزارش خود را ارائو داده اند ،ىر چند بعد از مد ی ،در خاطرات ویا مصاحبو ىای خود ،گزارشات مبتنی بر مشاىدات
شان را ناشی از فری خوردن از مسئولنی نظام مجهوری اسالمی دانستو اند ،آنچنانکو آقای ک یتورن ،فرستاده قبلی سازمان مل فری خورد و چندی پیش در مصاحبو
خود با لویزیون بی بی سی نق کرده است کو در دیداری کو از زندان ىای ایران داشتو است خواستار دیدار یک زندانی معروؼ می شود و مسئولنی ىا خواستو او را
فراىا می کنند اما بعد ىا متوجو می گردد کو فرد دیگری را بو جای آن زندانی بو او معرقی کرده اند و علچننی اعرتاؼ می کند کو از بازداشت علراه با ضرب و شتا مردمی
کو برای رساندن پیام خود بو او  ،در مقاب ىت زل اقامتش ذبمع کرده بودند بی خرب بوده است .
با این علو گزارش از نابسامانی وضعیت حقوؽ بشر درکشورمان آن ىا برای ظلایند ه ای کو با قبوه این ماموریت مسئولیت خطریی را پذیرفتو است بسیار حساس و اریخ
سازخواىد بود و بر علنی باور بو گمان نگارنده  ،بر علو اى قلا و حتی مردم کوچو و بازار کو از ظلا زمامداران امروز خود بو ستوه آمده اند ،این مها فرض است،کو در
جهت کمک بو این گزارشگر ،از آنچو بو عنوان نقض حقوؽ بشر در کشورمان می گذرد با نوشت نامو و اعرتاضات خود  ،بو اطالع این ظلاینده هناد بنی ادلللی
برسانند  .اخریا نامو ای ازعیسی سحر خیز روز نامو نگار دربند ،برای این گزارشگر ویژه سازمان مل منتشر گردیده کو نشان از علت این زندانیان ازادی خواه کشورمان دارد
کو با علو مصائ و مشکالت موجود در زندان بو نوشت چننی نامو ىایی علت می ورزند چرا کو بر این باورند :
وقت سخن مرتس بگو آنچو گفتنی است
مششری روز معرکو زشت است در نیام

شاعر پیشرو
بستو در زصلری آزادیست سر ا پای من
بَردهام ای دوست و آزادی بود موالی من
گرچو آزادیست عکس بردگی در چشا خلق
رلمع آن ىر دو ضد اینک ده شیدای من
چیست آزادی؟ ندیدم لیک میدامن کو اوست
مرعلی راحت رسان بر زخا ن فرسای من
من نو مردم لیک چون مردان بو بازار وجود
ىای و ىویی میکند افسانو سودای من
پر کند ای مرد آخر گوش سنگنی را
منطق گویای من ،شعر بلند آوای من
من نو مردم لیک در اثبات این شایستگی
شور و و ا میکند افکار مردآسای من

از ژالو قائم مقامی ،شاعر آیینو ىا
ای برادر گر بو وورت زن علاه مرد نیست
نقش مردی را بو معنی بنگر از سیمای من
عروو دید من از میدان دید ست پیش
ىا فزون ز ادراد و احساس ناپیدای من
باش ا بینی کو زن را با علو فرسودگی
وور ی خبشد نوآینی طبع معنیزای من
از و گر بر ر نباشد جنس زن مانند وست
گو ،خالؼ رای مغرور و باشد رای من
در ره احقاؽ حق خویش و حق نوع خویش
رسا و آینی مدارا نیست در دنیای من
پنتو اندر پنتو مردان شریافکن زمن
از گری چون سر برآرد علت واالی من
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باکی از طوفان ندارم ساح از من دور نیست او از اب ػتػػدا زن را مػػورد بػػررسػػی قػرار مػػی
ا نگویی گور وست این سهمگنی دریای من دىد وموقعیت زن را در ىػر یػک از دوره
من بو فکر خویشا ودر فکر ىاجنسان خویش ىػػای زنػػدگػیػػش،بػػو نػقػػد مػػی نشػیػنػػد و در
حػ ػقػ ػیػ ػق ػػت زب ػػان گش ػػوده ی ىػ ػزاران زن
گر نباشد؟ گو نباشد مرد را پروای من
خاموش درطوه قرون متمادی می شود.
گر بو ظاىر نا وامن لیک با زور آوران
اواگػػرچػػو خػػودرایػػک ػنػػو در مصػػاؼ بػػا
کوىی از فوالد گردد خود ن نهای من
نػػابػرابػػری ىػػای دیػری ػنػػو مػػی ب ػیػنػػد ،امػػا آن
زیردستا گو مبنی ای مرد کاندر وقت خویش
چنان ذىػنػش از انػدوخػتػو ىػای عػلػمػی و
از فلک بر ر شود این بینوا باالی من
مػنػطػقػػی انػبػػاشػتػػو شػػده کػػو بػرای سلػػاطػبػػان
***
ژالػػو قػػائػػا م ػقػػامػػی(  )5۸2۸-52۸7ػوانسػػت بػػا سل ػت ػلػػف ،م ػطػػابػػق بػػا درد و دریػػاف ػت ػشػػان
نػگػاىػی ژرؼ و مػتػمػػایػز از دیػگػران بػو مسػئػلػو ی استدالالت عقلی و نقػلػی مػی آورد و گػو
زنان ب ردازد و آهنا را در شعر خود مطر ظلاید .گاه حتی از آیات قرآن هبره میتوید.
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گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر
در گفت و گو با ایرج مصداقی

انتخاب گزارشگر ویژه شورای حقوؽ بشر سازمان مل متحد برای بررسی وضعیت حقوؽ بشر ایران کو از سوی شورا نگران کننده ارزیابی شده بود استقباه مدافعان ایرانی حقوؽ
بشر را بو علراه داشت .بو نظر می آید جامعو ایرانی بو خصوص نس جوان ایران سبای زیادی برای اطالع یافت در این باره و مواردی چون اعلیت گزارشگر ،کارکردىا ،ضلوه
عام و حتی شورای حقوؽ بشر سازمان مل متحد دارد .از این رو با ایرج مصداقی ،زلقق و فعاه حقوؽ بشر کو ذبربو عینی از گزارشگران پیشنی حقوؽ بشر ایران داشتو بو
گفتگو نشستو امي کو حاو آن عینا در ماىنامو "خ ولن" در پی می آید.

آقای مصداقی با تشکر از پذیرش این گفتگو ،اجازه
بدىید در اولین پرسش بو بررسی منابع شورا
بپردازیم ،با توجو بو اینکو سازمانهای بین المللی

مدافع حقوق بشر و بسیاری از نهادىای ىمکار با

سازمان ملل امکان فعالیت آزادانو در ایران ندارند،

شورا بر پایو کدام اسناد وضعیت حقوق بشر در
ایران را نگران کننده ارزیابی کرده است ،آیا

گزارشات گروىهای ایرانی مدافع حقوق بشر کو بو

متعدد از شکنتو و قت و آزار و اذیت در زندانىا کو
مورد أیید بلندپایگان سیاسی سابق نظام ىا بود دیگر
ظلیشد در این زمینو عل بو خرج داد .بی وجهی نظام
مجهوری اسالمی بو خواستىای بنیادلللی و عدم
علکاری با مکانیزمىای حقوؽ بشری بنیادلللی و عدم
پذیرش گزارشگران موضوعی نیز مزید بر علت شد و
شورا را رلبور بو عینی گزارشگر ویژه و نظارت مستقیا
بر وضعیت حقوؽ بشر در ایران کرد.

نوعی مهمترین گزارشگران وضعیت حقوق بشر ایران
ىستند از سوی شورا دارای چنین اعتباری محسوب اساسا آقای احمد شهید چندمین گزارشگر ویژه
شده است یا شورا از مکانیزم ىا و ارتباط ىای حقوق بشر در حیات حکومت جمهوری اسالمی

دیگری برای بررسی اولیو وضعیت نقض حقوق بشر ایران است ،اختیارات و توانمندیهای گزارشگر ویژه
در ایران کو منجر بو تعیین گزارشگر ویژه شد چیست و ىمینطور آیا تصور میکنید گزارشگران
استفاده کرده است ؟

پیشین در عملکرد خود برای بهبود وضعیت حقوق

بشر در ایران موفق بوده اند ؟

گزارشىای گروىهای ایرانی مدافع حقوؽ بشر یکی از
اسناد مورد وجو شورا بوده است .در این بنی نقش امحد شهید چهارمنی گزارشگر ویژه ایران است .آندرس
سازمانىای بنیادلللی حقوؽ بشری و علچننی وسای آگوئیالر اولنی ظلاینده ویژه کمیسیون حقوؽ بشر برای
ار باط مجعی را نبایستی فراموش کرد .سازمانىای بررسی وضعیت نقض حقوؽ بشر در ایران بود کو در
بنیادلللی از طریق اطالعا ی کو دریافت میکنند نیز  5۵اکترب5۵۲۱برابر با مهرماه  5222براساس قطعنامو
اقدام میکنند و بو خاطر وجهوای کو دارند اعتبار  5۵۲۱ ۸7۱از سوی رئیس کمیسیون حقوؽ بشر بو
گزارشات و اسناد را افزایش میدىند .علچننی با وجو این مست عینی شد .آقای آگوئیالر در مارس 5۵۲2
بو سرکوب خوننی جنبش مردم پس از کود ای بو علت عدم علکاری دولت مجهوری اسالمی ایران و
انتخابا ی در ساه  ۲۲و وجود ودىا فیلا و گزارش ناشلکن بودن اصلام مأموریتی کو بوعهدهاش گذاشتو شده
خربی از جنایات مأموران رژمي و علچننی گزارشىای بود ،از مست خود استعفا کرد و رینالدو گالیندوپ ،
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حقوقدان و دی لمات السالوادوری بر اساس قطعنامو
 5۵۲5۸77کمیسیون حقوؽ بشر در اریخ  55مارس
 5۵۲5کو مطابق است با  ۸5اسفند  5227بو جای
او بو عنوان دومنی ظلاینده ویژه انتخاب شد .در ماه
مارس  5۵۵7رینالدو گالیندوپ بو علت عدم علکاری
دولت مجهوری اسالمی و خواست این دولت مبنی بر
غیری او استعفا کرد و موریس دنبی کاپیتورن در ۸
آگوست  5۵۵7بو عنوان سومنی ظلاینده ویژه جایگزین
او شد .مأموریت او در ساه  ۸۰۰۸پس از آنکو
قطعنامو نقض حقوؽ بشر ایران در کمیسیون حقوؽ
بشر رأی الزم را کس نکرد ،پایان یافت.
در ىر وورت وجود گزارشگر ویژه هبرت از نبود آن
است و نشاندىنده وخامت وضعیت حقوؽ بشر در
یک کشور است چرا کو نها کشورىای زلدودی دارای
گزارشگر ویژه ىستند .الش مجهوری اسالمی برای این
کو ربت نظارت ویژه قرار نگرید ىا نشاندىنده اعلیت
موضوع است 5۸ .ساه الش دولتىای رفسنتانی و
خاسبی برای پایان دادن بو مأموریت ظلاینده ویژه نیز داه
بر علنی نگرانیىاست.
اما گزارشگر ویژه بو خودی خود ظلی واند وضعیت
حقوؽ بشر در کشوری را هببود خبشد .چنانچوی
مأموریت او علراه شود با ارادهی بنیادلللی برای ربت
فشار گذاشت کشور مربوطو قطعاً می واند بو هببود
وضعیت حقوؽ بشر کمک کند در ری این ووررت
ظلی واند غیری کیفی اغلاد کند .در گذشتو نیز از آصلایی
کو ارادهی بنیادلللی خواىان سبرکز فشار روی مجهوری

خط صلح
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اما گزارشگػر ویػژه بػو خػودی خػود ظلػی ػوانػد

در سطن بنیادلللی ىیچگاه بو وظایف وضػعػیػػت حػقػػوؽ بشػػر در کشػػوری را هبػبػػود

اسالمی نبوده عمالً ظلاینده ویژه نیز نتوانستو از ظرفیتىای خود استفاده کند .در
بسیاری از اوقات با انتخاب گزارشگر ویژه ،نقض حقوؽ بشر از بنی ظلیرود ،بلکو
جلوی وخامت اوضاع را میگرید و شرای را لطیف میکند .برای هببود وضعیت
حقوؽ بشر در ایران قب از ىر چیز نیاز بو اوال سیستا و غیری نظام است .وگرنو
ا زمانی کو نظام مجهوری اسالمی ىست ،ظلیشود انتظار داشت کو اعدام،
سنگسار ،شکنتو ،رلازاتىای بریمحانو ،نقض حقوؽ زنان ،بعیض ،نقض حقوؽ
کودکان ،نقض حقوؽ کار در ایران از بنی برود .چون اینىا خبشی از قانون اساسی
و قواننی مدنی و قواننی شریعت است.

خود در ار باط با ایران عم نکردهاند .از خبشد .چنانچوی مأمػوریػت او علػراه شػود بػا

قضا قاضی جفری رابر سون در گزارش ارادهی بػػنیادلػلػلػی بػرای ربػت فشػار گػذاشػػت

معروؼ خود از کشتار  25کو ساه کشػػور م ػربػػوطػػو ق ػط ػع ػاً مػػی ػوانػػد بػػو هب ػبػػود

گذشتو بو علت بنیاد برومند انتشار یافت
بو درستی روی این مطل أکید کرده و
ووررت ظلی واند غیػری کػیػفػی اغلػاد کػنػد .در
در مواردی این فلتىا را بر مشرد.
گذشػتػو نػیػز از آصلػایػی کػو ارادهی بػنیادلػلػلػی
بو نظر من حتی برخورد شورا و دولتىای
خػواىػػان سبػػرکػػز فشػػار روی مجػهػػوری اسػػالمػػی
اروپایی و آمریکایی با مسئلو مفقود شدن
وضعیت حقوؽ بشر کمک کند در ػری ایػن

ن ػبػػوده ع ػم ػالً ظلػػای ػنػػده ویػػژه ن ػیػػز ن ػت ػوانس ػتػػو از

موسوی و کروبی و علسرانشان و زندانی
بودن آنىا بدون رعایت ظاىری قواننی
رژمي نیز نشانگر عدم جدیت آنىاست و
دولت مجهوری اسالمی بو خوبی متوجو ن دادن بو خواستوىای رژمي نوعی
این عالئا شده و شروع بو باجخواىی عق نشینی و ضعیف مأموریت ظلاینده ویژه
میکند.
است .در ىیچکتای دنیا متها عینی

آیا آنطور کو دولت ایران ،شورا را متهم میکند این یک امر سیاسی است یا

ظرفیتىای خود استفاده کند.

شورا بصورت مستقل و در یک کارگروه حقوقی بو تعیین گزارشگر ویژه برای

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیم گرفتو است ؟

ا فاقاً برعکس سیاسی کاری و عدم وجود اراده الزم برای بررسی وضعیت حقوؽ بشر
موج شده است کو انتخاب گزارشگر ویژه در ار باط با ایران بو أخری بیافتد.
شورای حقوؽ بشر ا آنجا کو میشد در ار باط با ایران نرمش نشان داده بود .در
اریخ  5س تامرب  ۸۰۰۵وقتی کو میخواستند بر اساس رویو حاکا بر شورای حقوؽ
بشر پرونده ادواری ایران را بو جریان بیاندازند ،کشورىای مکزیک ،پاکستان و
سنگاه در یک گروه کاری بو منظور سهی بررسی پروندهی ایران انتخاب شدند و
در فوریو  ۸۰5۰گزارش این گروه کاری بو صوی رسید .انتخاب این سو کشور کو
دو کشور اوه اسالمی و دارای رواب حسنوای با مجهوری اسالمی بودند حاکی از
جو عمومی شورا برای عام با مجهوری اسالمی بود .دو کشور پاکستان و سنگاه
بطور سنتی بو قطعناموىای نقض حقوؽ بشر وس دولت مجهوری اسالمی رأی
منفی داده و مکزیک الباً رأی شلتنع میداد.
پاکستان در جریان کمیسیون حقوؽ بشر نقش البی مجهوری اسالمی علیو قطعنامو
نقض حقوؽ بشر را بازی میکرد و عبدای واد رئیس مجهور سنگاه در جریان
معاوضو علی وکیلی راد قا خبتیار و کلو ید رایس یک دخرت فرانسوی کو در ایران
دستگری شده بود بو خاطر رواب حسنواش با مجهوری اسالمی نقش میاصلی را بازی
کرد.
از این کو بگذرمي حتی پایان ماموریت ظلاینده ویژه قبلی آقای کاپیتورن در ساه
 ۸۰۰۸نیز ناشی از وافق و وطئوی دولت خاسبی با کشورىای اسالمی و آفریقایی
و ناقضان اولی حقوؽ بشر علیو مردم ایران و قربانیان نقض حقوؽ بشر بود و نو
هببود وضعیت حقوؽ بشر در ایران.
علنی سیاسیکاریىا موج شد کو بررسی ادواری وضعیت حقػوؽ بشػر در ایػران در
شورای حقوؽ بشر  ۱ساه بو عویق بیػافػتػد .ا ػفػاقػاً نػقػض حػقػوؽ بشػر در ایػران طػی
سالیان گذشتو مورد ا ماض هنادىای بنیادلللی قرار گرفتو و ارگانىای حقوؽ بشری

ظلیکند کو چو کسی و چگونو بو اهتامات

گفتو میشود کو دولت ایران برای شورا او رسیدگی کند .سابقو ىا نداشتو کو
شروطی در خصوص تعیین گزارشگر کشوری کو در مظان اهتام است برای عینی
ویژه گذاشتو بود ،مانند مسلمان بودن گزارشگر ویژه شرط و شروط بگذارد و

و  ،...و ىمینطور گفتو میشود کو شورا کمیسیون حقوؽ بشر و یا شورای حقوؽ

بو این شروط تن داده است ،آیا شما

این موضوع کو ایران برای شورا شروط

بشر ىا بو آن ن دىند.

تعیین کرده بود را تایید می کنید ؟ و اگر تایید میکنید فکر میکنید شورا با پذیرش

شروط دولت ایران کیفیت انتخاب خود را کاىش نداده است ،زیرا ىمانطور کو
میدانید دولت ایران از پذیرش ىمین گزارشگر منطبق با خواستو ىایش نیز

خودداری میکند ؟

علی خرم سفری سابق دولت مجهوری اسالمی در ژنو در مصاحبو با سایت دی لماسی
ایرانی أکید کرد کو دولت مجهوری اسالمی شروطی را برای پذیرش گزارشگر ویژه
عینی کرده کو عبارت بودند از این کو وی بایستی مرد ،مسلمان ،ری عرب و آسیایی
باشد و ا فاقاً اینىا مواردی بود کو از سوی شورای حقوؽ بشر در نظر گرفتو شد و
بر علنی اساس امحد شهید انتخاب شد .معلوم است کو ن دادن بو خواستوىای رژمي
نوعی عق نشینی و ضعیف مأموریت ظلاینده ویژه است .در ىیچکتای دنیا متها
عینی ظلیکند کو چو کسی و چگونو بو اهتامات او رسیدگی کند .سابقو ىا نداشتو
کو کشوری کو در مظان اهتام است برای عینی گزارشگر ویژه شرط و شروط بگذارد
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شهید نقض حقوؽ بشر در ایران را باز اب دىند.

و کمیسیون حقوؽ بشر و یا شورای حقوؽ بشر ىا بو آن ن دىند.
دولت مجهوری اسالمی وقتی در قدم اوه موفق شد شروطش را بو جامعو بنیادلللی
بقبوالند در قدم بعدی شروع بو باجخواىی جدید کرد کو ىدؼ آن ضعیف بیشرت
گزارش و مأموریت گزارشگر ویژه است.
مسئوالن رژمي برای پیشبرد این سیاست یک ودا اعالم کردند کو گزارشگر ویژه را بو
ایران راه طلواىند داد .با وجو بو ذبربوای کو دارند میدانند عدهای در سطن بنیادلللی
شروع بو مصلحتاندیشی کرده و این ایده را مطر میکنند کو برای نزدیکی بو
مجهوری اسالمی و جل وجو آن بو علکاری با جامعو بنیادلللی ،الزم است گزارش
هتیو شده از سوی گزارشگر ویژه متعاده باشد ا مجهوری اسالمی متوجو حسننیت
وی شده و بو علکاری رلاب شود .آنىا بو این ر ی قدم بو قدم سیاست خود را

با توجو بو اینکو دولت ایران گفتو است گزارشگر ویژه را نخواىد پذیرفت ،فکر
میکنید جامعو بین الملل مکانیزمهایی را برای مجبور کردن دولت ایران بو پذیرش

گزارشگر در اختیار دارد و آیا اساسا این مهم ضرورتی دارد ؟ یا با نپذیرفتن
گزارشگر بو خودی خود جامعو بین الملل برای برخورد جدی تر در قبال

وضعیت حقوق بشر قانع خواىد شد؟

جامعو بنیادلللی قطعاً می واند از مکانیساىای متعددی برای وادار کردن دولت
مجهوری اسالمی بو علکاری با گزارشگر ویژه استفاده کند .منتهی علانطور کو قبالً
گفتا در ابتدا بایستی ارادهی سیاسی برای چننی کاری باشد .می وان پرونده ایران را
بو شورای امنیت سازمان مل ارجاع داد .می وان از دادگاه کیفری بنیادلللی مدد
گرفت .می وان پروندهىا را در سطن بنیادلللی بو جریان انداخت .می وان ربرميىای
سلتلف را بو کار گرفت .می وان از اىرمىای فشار علزمان استفاده کرد .می وان رواب
سیاسی و اقتصادی را منوط بو هببود وضعیت حقوؽ بشر کرد .البتو آىستو آىستو
جامعو بنیادلللی بو مستی میرود کو در برخورد با مجهوری اسالمی از قاطعیت بیشرتی
استفاده کند و این امیدوارکننده است.

برای ضعیف گزارشگر و مأموریت وی پیش میبرند.
با توجو بو اینکو ایشان سمت رسمی در دولت مالدیو (مشاور رئیس جمهور) را
در اختیار دارند و ىمینطور با اطالع از سوابق ایشان ،شما چقدر انتخاب آقای
احمد شهید را برای موقعیت گزارشگر ویژه شورا برای مسئلو ایران انتخاب
صحیحی می دانید ؟ نقطو ضعف ىا و قوت ىای ایشان از نظر شما کدام

است؟

راستش ایشان در سطن بنیادلللی مأموریتی نداشتو است کو با وجو بو آن بتوان در
این مورد پیشبینی کرد .اما برای چننی مأموریتىایی من اووالً بو وزرای امورخارجو
کو الباً اى معاملو و چانو زدن ىستند چندان خوشبنی نیستا .آقای امحد شهید

در حال حاضر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل
است ،اکنون گروىها و مدافعان ایرانی حقوق بشر چطور میتوانند کیفیت فعالیت

آقای احمد شهید را در قامت گزارشگر ویژه تقویت کنند ،بو خصوص کو نامبرده

قبالً وزیر امور خارجو مالدیو بوده است .با این حاه وی را بو آقای روبر و وسکانو
سفری سابق ایتالیا در ایران کو کاندیدای دوم بود رجین میدىا .چون سابقو خوشی
از ایتالیاییىا در کمیسیون حقوؽ بشر ندارم .بر اساس ذبربوای کو در کمیسیون
حقوؽ بشر دارم در میان کشورىای عضو اربادیو اروپا ،علیشو ایتالیا و فرانسو و
ا ریش خواىان یک قطعنامو ضعیف نقض حقوؽ بشر در ایران بودند و کشورىای
اسکاندیناوی موضع هبرتی داشتند و آدلان و انگلیس موضع میانو داشتند .علچننی با
پیگریی مصاحبوىا و مواضع وی بو درستی احساس اولیوام رسیدم .وجو داشتو
باشید کو دی لماتىا حرؼىایشان را در لفافو میزنند و از کلمات زیبا برای آراست
آن استفاده میکنند.
برای مثاه من فردی مث خامن آمسا جهانگری را کو سابقاً گزارشگر ویژه سازمان مل
متحد در زمینو اعدام ىای شتابزده ،خودسرانو بود رجین میدادم کو زندگیاش در
مبارزه برای حقوؽ بشر خالوو شده است .یا فردی مث لویی ژوانو رئیس سابق گروه
کاری سازمان مل متحد برای رسیدگی بو بازداشتىای خودسرانو کو کارشناس
حقوؽ بشر بود و سابقاً قاضی .ناغل رودلی گزارشگر ویژه سابق شکنتو رو رجین
میدادم کو وکی حقوؽ بشر است و استاد دانشگاه .این افراد وجو حقوقیشان بر
وجو سیاسیشان میچربد .وگرنو کسی کو سفری بوده و وزیر امور خارجو بوده بیشرت
بو دنباه باالنس کردن رواب است ا احقاؽ حقوؽ قربانیان .امیدوارم آقای امحد

امکان سفر بو ایران را ندارد ؟
وقتی گزارشگر ویژه ظلی واند بو ایران برود ،بایستی او را نسبت بو آنچو در کشور
میگذرد آگاه کرد .این میسر نیست اال از طریق ارائو اسناد و مدارد .من با وجو
بو ذبربو ای کو دارم معتقدم ارائو اسناد بایستی بصورت مستقیا و علراه با وضیحات
مکفی وورت بگرید .قطعاً آقای امحد شهید برای هتیو گزارش دستیاری خواىند
داشت .پیشاپیش می وان مالقاتىایی با دستیار وی ىا داشت .اسناد ارائو شده
می واند بر اساس آیتاىایی کو در کمیسیاریای عالی حقوؽ بشر موجود است دستو
بندی شود .مثالً اسناد مربوط بو اعدامىای فراقضایی ،شکنتو و رلازاتىای
بازداشتای خودسرانو ،آزادی بیان ،آزادی مذىبی ،خشونت علیو زنان،
ّ
بریمحانو،
کودکان ،مفقودین قهری و ریارادی ،استقاله قضات و وکال ،و  ...بصورت
جداگانو ارائو شود .گزارشگر ویژه ازهکار است و عمالً ذبربوی برخورد با مجهوری
اسالمی و رفند ىای آن را ندارد ،بایستی در این زمینو وی را ىشیار کرد و ذبربوىای
قبلی را در اختیار او گذاشت.
البتو در این میان نبایستی چون ایران گزارشگر ویژه دارد از گزارشگران موضوعی اف
شد .بایستی آن ىا را نیز در جریان گذاشت و اسناد مربوطو را در اختیارشان قرار
داد.
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چرا بهار عربی از امارات گذشت؟
آنجال شاه
ترجمو :سیاوش صفوی

برای درد هبرت چرایی عبور بی وقف هبار عربی از امارات ،بو سخنان ناور احلمادی اعضای این دو ىیأت رئیسو بود.
مهندس الکرتونیک  2۰سالو وجو کنید" :دیگر چو میخواىیا؟ اینتا بو علو چیز س س پلیس این پنج نفر را کو اکنون در حاه زلاکمو اند بازداشت کرد :امحد منصور،
یک مهندس و عضو ىیأت مشاور دیدبان حقوؽ بشر در خاور میانو؛ ناور بن قیث،
رسیدگی میشود؛ ربصیالت ،بیمو درمانی و منزه رایگان".
روز دوشنبو  57۰نفر روبروی دیوان عالی امارات در ظاىرا ی کا سابقو در این کشور استاد دانشگاه سوربن شعبو ابوظبی؛ و فهد سامل دلک ،امحد عبداخلالق و حسن علی
این دیدگاه را کرار میکردند .ىواداران دولت در دمای  ۱7درجو در پارد روبروی مخیس ،ىر سو از فعاالن .جلسو روز دوشنبو با شنیدن وحبتهای شهود بو مدت 7
دادگاه شعارىایی در محایت حاکا امارات ،شیخ خلیفو بن زید النهیان سر میدادند و ساعت ادامو داشت .جلسو بعدی روز  ۸7جوالی برقرار خواىد شد.
بنی مردم پرچا ىای ملی و روسری ىایی با صویر ولیعهد شیخ زلمدبن زید النهیان یک نظر سنتی کو ماه گذشتو وس گروه مناظرات دوحو (کو در قطر قرار دارد) اصلام
شده بود ،بیانگر این مطل بود کو بسیاری از اعراب خلیج فارس
پخش میکردند .درون دادگاه ،پنج متفکر امارا ی کو از ماه
ثروت امارات متحده از این کشور در برابر فشارىای
از اظهار نظر علیو حاکمان خود در ىر ظرفیتی می ىراسند .این
آوری در زندان بو سر میربند دومنی روز دادگاه خود را
اقتصادی کو در مصر و ونس منتر بو ناآرامی شد
نتیتو با دیدگاىی کو از پاسخگویان عرب خارج از خلیج فارس در
س ری میکنند .اهتام آنان رفتار هتدید کننده امنیت ملی( ،از
زلافظت میکند ،و دولتمندان فربو نیز سبام الش
طریق) بر ىا زدن نظا عمومی ،سلالفت با سیستا دولت و خود را میکنند ا نیازىای شهروندان از قبی منازه سایر نقاط خاور میانو و مشاه آفریقا بدست آمد در ضاد قرار
وىنی بو حاکمان امارات متحده است .خالد احلسینی ،رایگان ،بیمو عمومی ،ربصیالت و انرژی یارانو ای دارد .آنان معتقد بودند کو اکنون از فضای سیاسی باز ری
یکی دیگر از ظاىر کنندگان میگوید" :ما امارا ی ىا بو برآورده شود .در عنی حاه مجعیت نسبتاً کا برخوردارند.
ندرت با رسانو ىا وحبت میکنیا ،ولی امروز بو اینتا آمده شهروندان کو اکثراً با خاندان ىای حاکا رواب یک ظاىرات کننده حامی دولت در دفاع از شیوخ خلیج بو این
امي ا وداؽلان را بشنوند( .متهمان) اجازه ندارند بو جای ما خویشاوندی دارند نیز در جلوگریی از نارضایتی مسالو اشاره میکند کو امارات متحده از نوعی دموکراسی برخوردار
عمومی از ضلوه اداره کشور موثر بوده است.
است کو برای این کشور کارکرد مثبتی داشتو است .زیرا دفا ر حکام
وحبت کنند".
آنان بو روی مراجعینی کو شکایتی دارند باز است .شیخ خلیفو در
ثروت امارات متحده از این کشور در برابر فشارىای
اقتصادی کو در مصر و ونس منتر بو ناآرامی شد زلافظت میکند ،و دولتمندان فربو روز مجعو در جلسو رللس ملی شرکت میکند و در روز یکشنبو مراجعنی زللی را می ذیرد:
نیز سبام الش خود را میکنند ا نیازىای شهروندان از قبی منازه رایگان ،بیمو عمومی" ،برای انتقاد آزادی وجود دارد ،ولی انتقاد باید بو طریق درست اصلام شود و فرىنگ
ربصیالت و انرژی یارانو ای برآورده شود .در عنی حاه مجعیت نسبتاً کا شهروندان کو کشور را نیز باید زلرتم مشرد ".در س تامرب  ۸۰55حدود  52۰۰۰۰امارا ی واجد شرای
اکثراً با خاندان ىای حاکا رواب خویشاوندی دارند نیز در جلوگریی از نارضایتی رای دادن بو اعضای شورای ملی فدراه خواىند بود ،شورایی کو قریباً نقشی مشور ی بر
عهده دارد .در ساه  ۸۰۰2نها  5۰۰۰رای دىنده واجد شرای بو حساب می آمدند.
عمومی از ضلوه اداره کشور موثر بوده است.
در نتیتو ىنگامی کو اعرتاضات و خونریزی از مصر بو حبرین و س س بو کشور علسایو گروىهای حقوؽ بشری از امارات متحده درخواست رفع اهتامات این افراد را کرده اند.
یعنی ؽلن کشیده شد ،در خیاباهنای امارات وضعیت آرامی حکمفرما بود .با این وجود ،فیلیپ لوثر ،نای رییس عفو بنی ادلل در خاور میانو و مشاه آفریقا اعالم کرد ":ما این
در زیر این الیو ثبات ،گسست ىای کوچکی در حاه بروز بود کو منتر بو سرکوب پنج نفر را زندانیان وجدان میدانیا و از مسوولنی امارات متحده درخواست آزادی بدون
الشهای "هتدید آمیز" لقی شونده از سوی دولت شد .وبسایت  UAE Hewarشرط آنان را دارمي ".خامن نور مبارد ،مهندسی  2۰سالو در ابوظبی در محایت از
کو در آن بسیاری از بالگرىا خواستار حکومت مشروطو سلطنتی و نوع مستقیا ری بالگرىا چننی میگوید ":بلو ،نیازىای اساسی ما پاسخ داده میشود ،اما این کافی نیست.
از دموکراسی شده و در ماه مارس بیانیو ای با امضا  522امارا ی هتیو کرده بودند از من میخواىا حق ابراز نظرات خود را داشتو باشا .این افراد نیز باید چننی حقی داشتو
سوی مسوولنی فیلرت شد .یک ماه پس از آن ،دولت امارات ىیأت روسای انتخابی باشند" .محایتی کو حداق امروز ىوادار چندانی ندارد.
اصلمن فقها و صلمن معلمان را کو از بزرگرتین شکلهای ری دولتی در امارات زلسوب منبع :امي
میشوند منح کرد .دلی این اقدام ،امضای طومار درخواست برای اوالحات وس
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بر خالؼ سایر کشورىا کو زنان برای یک موضوع -بعنوان مثاه حق

بهار عربی و ظهور

رأی در کویت یا اوال قوانػنی خػانػواده در مػراکػش -بػو حػرکػت در
می آمدند ،امجػاعػی بػنی زنػان سػعػودی بػر سػر اولػویػت وجػود نػدارد.

جنبش زنان سعودی

گروىی از زنان شا

در حاه شکست کلیشو ىا از طػریػق مػوفػقػیػت

اقتصادی خود ىستند ،در حالی کو گروىی دیػگػر بػرای ػبػدیػ کػردن

ایزابل کلمن*

شریعت بو قانون مکتوب بعنوان گامی بسوی اوال قضایی فػعػالػیػت

ترجمو :محمد نادران
زن عرب در هیات مردانه در حال رانندگی

از زمان آ از قیام ىای عربی  2ماه گذشتػو ،زنػان علػواره در خػ مػقػدم ػغػیػریات قػرار
داشتو اند .در سراسر منطقو ،ظاىر کنندگان زن چادری یا بدون چادر بدی بو چهره
ىای ظلادین انقالبات عربی شػده انػد .حػتػی در عػربسػتػان سػعػودی ،زلػافػظػو کػار ػریػن
کشور منطقو با نریوی قدرسبند ضدانقالبی ،زنان اعالم خواستو خود برای غیری را آ ػاز
کرده اند .ظاىرات رانندگی زنان کو بشدت مورد وجو رسانو ای قػرار گػرفػت بسػیػاری
را بو این نتیتو گریی رساند کو هبار عربی نقش قابلو را برای جنبش زنان سعودی بػازی
کرده است.
ولی کامال اینطور نیست .ىنوز ىیػچػگػونػو جػنػبػش سػازمػانػدىػی شػده زنػان سػعػودی بػا
رىػربی و اىػػداؼ مشػخػ وجػػود نػػدارد .امػا در ایػن بػاره کػو زنػػان نػقػش بػزرگػػرتی در
جامعو سػنػتػی شػان مػیػخػواىػنػد و لػیػاقػت آن را ىػا دارنػد بػدون شػک شػاىػد آگػاىػی
روزافزون زنان و مردان وعودی ىستیا .قیامهای عربی کو از طریق لویزیون ىا و رسانو
ىای عمومی مورد پػوشػش قػرار گػرفػت بػو رشػد ایػن آگػاىػی ،خصػووػا در نسػ ىػای
جوانرت کمک میکند.
حقوؽ زنان در طوه چندین دىو علواره زل مػنػاقشػو مػیػان زلػافػظػو کػاران و پػیػشػرو ىػا
بوده است .صمیا ملک فیص در گشایش مدارس سلصوص دخرتان در دىو 5۵2۰
با مقاومت شدیدی روبرو شد .مذىبیون زلافظو کار بػر ایػن عػقػیػده بػودنػد کػو ربصػیػ
دخرتان کشور را در سرازیری خطرناکػی قػرار خػواىػد داد کػو بػازگشػتػی طلػواىػد داشػت.
حػق بػا آنػان بػود .امػروزه اکػثػریػت فػارؽ الػتػحػصػیػالن دانشػگػاه ىػای عػربسػتػان دخػرتان
ىستند و باال رفت خواستو ىای زنان ناگزیر خواىد بود.
زنان وعودی بو آرامی و دقػت بػو مسػت مػوقػعػیػت ىػای هبػرت ربصػیػال ػی ،اقػتػصػادی و
شغلی پیش مریوند .آهنا سیستا خشن جدایی جنسیتی حکومت را زیػر سػواه مػیػربنػد؛
برخی حتی بو دنباه گسرتش حقوؽ قانونی خود ،خصووا در قواننی خانواده و وسای
نقلیو ىستند .اما موانع قاب وجهی پیش روی آنان قرار دارد.
اوه اینکو یک ىدؼ اولی و ظاىرا ی وجود ندارد .بر خالؼ سایر کشورىا کو زنػان
بػرای یػػک مػػوضػػوع-بػعػنػوان مػثػػاه حػػق رأی در کػػویػػت یػػا اوػػال قػوانػػنی خػػانػواده در
مراکش -بو حرکت در مػی آمػدنػد ،امجػاعػی بػنی زنػان سػعػودی بػر سػر اولػویػت وجػود
ندارد .گروىی از زنان شا در حاه شکست کلیشو ىا از طریػق مػوفػقػیػت اقػتػصػادی
خود ىستند ،در حالی کو گروىی دیگر برای بػدیػ کػردن شػریػعػت بػو قػانػون مػکػتػوب
بعنوان گامی بسوی اوال قضایی فعالیت میکنند.
بیشرت زنان پس از برخورد شدیدی کو با زنان ظاىر کننده برای حق رانندگی در

میکنند.

 5۵۵۰وورت گرفت از این موضوع فاولو گرفتند ،امػا اکػنػون ایػن گػزیػنػو نػیػز بػر روی
میز قرار گرفتو است.
دوم ،جنبش زنان از کمبود رىربان شناختو شده رنج میربد .ىر کسی کو شتاعت سر
بلند کردن داشتو باشد با شدید رین رور شخصیت ىا وس ػنػدروىػا روبػرو مػیػشػود.
رىربان زنان عموما بو دنباه کردن اىداؼ نامشػروع ػربػی یػا زیػر پػا گػذاشػت ارزشػهػای
خانوادگی و اجتماعی عربستان متها میشوند .دو ن از مشهور رین رىربان ػظػاىػرات
اخری رانندگی بػدلػیػ شػیػعػو بػودن و طػالؽ گػرفػت مػورد زبػریػ قػرار گػرفػتػنػد .شػایػعػات
نامطبوعی پخش شد کو سبام این جریانات را زیر سر ایران میدانست .البتو رىػربان زنػان
در طوه اریخ و در سبام کشورىا مورد چننی اهتاما ی قرار گرفتو اند .فراموش نکػنػیػا کػو
رىػربان جػنػبػػش حػػق رای زنػػان در آمػریػکػػا در قػػرن  5۵و  ۸۰مػتػهػػا بػػو ضػػدیػػت بػػا
مسیحیت یا جاسوسی برای کمونیست ىا شدند .ماىیت عػمػیػقػاً زلػافػظػو کػار جػامػعػو
سعودی مانعی بزرگ بر سر راه ظهور یک جنبش زنان زلسوب میشود .گسرتش رسانو
ىای اجتماعی در غیری ىرچو بیشرت شرای برای زلافظو کاران بی أثری نػیػسػت .پسػت
ىػػای مػعػرتػػضػػان رانػنػػدگػػی در یػػو ػػوب و ػػویػػرت آنػػان را ا ػلػ بػػو علػراه پػػدر ،بػرادر یػػا
علسرانشان کو با افتخار درکنارشان نشستو اند و بػو دنػبػاه کػارىػای روزمػره خػودمػریونػد
نشان میدىد .مناه الشریف کو بو دلی رانندگی بو زندان افتاد در فیس بود لق روزا
پارکس عربستان سعودی را گرفت .دیگر دوران کنرته مطلق این روایت از دست دولت
خارج شده است.
سومنی و بزرگرتین مانع بروز جنبػش زنػان در عػربسػتػان سػعػودی ،نػبػود مػطػلػق آزادی و
حقوؽ بشر در این کشور است .با وجود ىزاران زندانی سیاسی بدون زلاکمو کو بػرای
مدت نامشخ

در زندان بسر میربند ،الیو ای از رس بر روی سبام فعاالن و علػچػنػنی

زنان کشیده شده است .بسیاری ظاىرات رانندگی را بو دلی حضور پاینی افراد بی اثر
خواندند .اما بو دلی وجود فاکتور بسیار واقعی بازداشت ،حضػور کػا ػعػداد نػبػایػد بػا
عػالقػػو کػػا اشػتػبػػاه گػػرفػتػػو شػػود .رانػنػػدگػػی ،و حػقػػوؽ زنػػان بصػػورت کػلػػی در عػربسػتػػان
سعودی بعنوان یک معض باقی خواىد بود و فراموش طلواىد شػد ،و افػزایػش آگػاىػی
روزافزون زنان و مردان کػو در حػاه وقػوع اسػت در هنػایػت بصػورت جػنػبػش زنػان بػروز
خ ػواى ػػد ک ػػرد .پ ػػادشػػاى ػػی س ػع ػػودی ن ػیػػز از بػػادى ػػای ػغ ػی ػػری نص ػی ػ
——————

* از اعضای ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا
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جایگاه حقوق بشر در انقالب 75
گفت و گو با ابوالحسن بنی صدر
امنی ریاحی
حقوؽ بشر ،در میان گفتمان ىای مطر انقالب  75چو جایگاىی داشػت؟ آیػا
اووال جامعو ایرانی حقوؽ بشػر را مػی شػنػاخػت؟ یػا اگػر مػی شػنػاخػت بػرای آن
ارزشی قائ بود؟ انقالبیون حقوؽ بشر را چػگػونػو مػی دیػدنػد؟ در گػفػت و گػوی
زیر با ابواحلسن بنی ودر ،اولنی رئیس مجهوری ایران ،نظػرات وی را در رابػطػو بػا
این موضوع جویا خواىا شد.

جناب آقای بنی صدر ،اگر برای ىر اناقاالب یاک گافاتاماان یاا بایاان مسالاط قاائال
باشیم ،چنان کو گفتمان مسلط انقالب آمریکا را آزادی یاا شاوروی را باراباری مای

دانند ،گفتمان غالب در انقالب  75چو بود؟
جنبش ملی کردن نفت دارای دو اوػ راىػنػمػای اسػتػقػاله و آزادی بػود .اسػتػقػاله بػو
معنای رىایی ایران از سلطو بیگانو و ظهور دولت ملی و ایرانی و آزادی بػو مػعػنػای از
بنی رفت خصلت استبدادی دولت وبػرقػراری حػاکػمػیػت مػلػی و اسػتػقػرار دولػتػی ظلػایػنػده
مجهور مردم .بعد از کود ای  ۸۲مرداد دعوای اووه پیش آمد و چػهػار گػرایػش عػمػده
در جامعو مطر شد .یک گرایش آزادی را مقدم می دانست کو در جبهو مػلػی دوم بػا
شعار استقرار حکومت قانون بلور یافت .یک گرایش اسػتػقػاله را مػقػدم مػی مشػرد کػو
گػرایػش ىػای مػلػی از ایػػن نػوع بػودنػػد .گػرایػػش سػػوم اسػتػقػاله و آزادی را ػوامػػان مػػی
خواست و عمػوم مصػدقػی ىػا در ایػن دسػتػو قػرار داشػتػنػد .گػرایػش آخػر ىػا چػپ ىػا
بودند کو عدالت اجػتػمػاعػی را مػقػدم مػی دانسػتػنػد .پػس از سػاه  ۱۸آقػای مخػیػنػی بػا
شعار قدم اسالم وارد وحنو شد و رژمي هپلوی ىػا ػرقػی را شػعػار زلػوری خػویػش قػرار
داد.
اما انقالب ایران در او موازنو عدمػی یػک ػعػریػف جػدیػد ارائػو کػرد .اسػالم بػو مػثػابػو
بیان آزادی استقاله ،آزادی ،رشد و عدالت اجتماعی را وامان در بر می گػرفػت و از
این دیدگاه قدم اسالم بر این اوػوه نػیػز از بػنی رفػت .چػرا کػو اسػالم بػدون دربػرگػریی
این اووه میان هتی می شود .متاسفانو آقای مخینی ،اسالم بو مثابو بیان آزادی را کنار

چػنػػنی ىػػا کػرد .پػس انػػدیشػػو راىػنػمػػای انػقػالب ایػران ،اسػػالم بػػو مػثػػابػو بػیػػان آزادی و
دربرگرینده آن اووه چهارگانو بود کو این ىا از زبان آقای مخینی اظهار شػد .ایػن اولػنی
بار بود در اریخ دنیا کو رىرب یک انقالب مر با اىداؼ و برنامو رژمي بعدی را بیان می
کرد .در اریخ ایػران روشػن ػریػن بػیػان راىػنػمػا در جػنػبػش ىػای ایػرانػی ،بػیػان راىػنػمػای
انقالب  75است.
ایستادگی آقای مخینی در بػرابػر رئػیػس مجػهػور مػنػتػخػ مػردم شػکػ جػدیػدی از ػقػابػ
روحانیت با مردم بود ،بو عنوان مثاه آقای کاشانی ىا در برابر مصدؽ ایستاد و راه را
برای کود ا و نفوذ قدرت خارجی گشود اما ایػن ػقػابػ یػک روحػانػی بػود بػا یػک رىػرب
ملی اما کود ای آقای مخینی ،قاب خبش بزرگی از روحانیت بود با اسالم بو مثابو بیػان
آزادی .این ضربو باعث شد کو پس از آن روحانیون بو فکر اسالم حقوؽ مدار بػیػفػتػنػد
مثال آقای منتظری چند ساه پس از این کو کتاب حقوؽ و قضاوت در اسػالم مػنػتػشػر
شد جزوه ای چاپ کرد در باب حقػوؽ انسػان .ایػن روزىػا کػتػابػی را مػی خػوامن کػو در
ایران چاپ شده ربت عنوان حتاب شرعی در عصر پیامرب و ػالش مػی کػنػد دیػنػی را
کو بر مبنای مردساالری بو کشورىای مسلمان ربمی شده صحین کند .علنی طور در
باب اووه راىنمای دین ربوه مػهػمػی در حػاه اصلػام اسػت .بػاالخػره در مػورد مػنػزلػت
زن ،حػقػػوؽ انسػػان و حػقػػوؽ مػلػی یػػک رشػتػػو حبػػث ىػػایػػی وػػورت گػػرفػتػػو کػػو امػیػػدوارم
رلموعو این ىا بو یک ربوه دینی بیاصلامد برای سػازگػاری دیػن بػا اسػتػقػاله و آزادی و
حقوؽ مندی انسان و جوامع مسلمان.

گذاشت .ایشان در صلف والیت فقیو را دریس کرده بود ،اما نو بو مػعػنػای آن چػو کػو شما از چهار اصل استقالل ،آزادی ،رشد و عدالت اجتماعی باو صاورت تاواماان،
امروز بر ایران حاکا است ،بلکو بو معنای حػاکػمػیػت احػکػام اسػالمػی .بػنػا بػر ػعػالػیػا بو عنوان گفتمان مسلط در انقالب  75نام بردید .از مناظار اناقاالبایاون و جااماعاو،
ایشان در صلف مػردم در حػکػا وػغػری ىسػتػنػد و فػقػیػو قػیػمػومػیػت آن ىػا را عػهػده دار گفتمان حقوق بشر در بین گفتمان ىای غالب اناقاالب ایاران ،در اولاویات چانادم
است .پس از ورود آقای مخینی بو فرانسو ىفده مسئلو از سوی مػطػبػوعػات دنػیػا مػطػر قرار داشت؟
شد کو در حاه حػاضػر از مػیػان آن ىػفػده مسػئػلػو ،نػقػش روحػانػیػون در رژمي بػعػدی و دو جریان عمده وجود داشت .مثال ایدئولوژی جریان ىػای چػپ مػارکسػیػسػا لػنػیػنػیػسػا
خطر فاشیسا مذىبی مدنظر من است .راه حػ پػیػشػنػهػادی ایػن بػود کػو آقػای مخػیػنػی بود  .آن ىا معتقد بودند حقوؽ بشر از فرمایشات بورژوازی است .فقو شػیػعػو و سػنػی
باید از والیت فػقػیػو دسػت بػردارد و از والیػت مجػهػور مػردم جػانػبػداری کػنػد کػو ایشػان نیز ،فقو کلیف مدار است ،حقوؽ مػدار نػیػسػت ،انسػان در ایػن فػقػو انسػان مػکػلػف
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مبارزه چندانی ظلی کردند بلکو از دید ما انسان ىای بسیار مرذبعی بودند دفاع می کردمي.
از دید ما حقوؽ انسان بر اندیشو قوه و فع او مقدم بود ولو جنایتکار باشد.

اسػت امػا مػنػهػػای ایػػن دوجػریػان کػػو یػکػی ىػوادار دیػکػتػػا ػوری پػرولػتػػاریػا بػود و دیػگػػری
استبداد واحلو ،گرایش ىای ىػوادار اسػتػقػاله و آزادی بػو مسػئػلػو حػقػوؽ بشػر اعلػیػت
بسیار می دانند چنان کو در علان زمان انقالب ،مجعیت دفاع از حقػوؽ بشػر شػکػیػ
در نیمو دوم دىو پنجاه (سال ىای  77تا  )09تلقی غالب جامعو از حقوق بشر چو
شده بود .ما در خارج کشور مدت ىا بود کو ربت ریاست ژان پ سار ر کػمػیػتػو دفػاع بود؟ بو عبارت دیگر آیا عموم مردم و انقالبایاون حاقاوق بشار را ىاماواون اماروز در
از زندانیان سیاسی را شکی داده بودمي ،کمیتو ای کو با قاضای ما و موافقت ایشان ىمان معنای جاهاانشاماول گارامای مای داشاتاناد؟ یاا در ماعاناای حاق الانااس دیانای مای
شکی شده بود و بدون وجو بو گرایشات زندانیان سیاسی از ایشان بو طػور مسػاوی دانستند؟ یا حقوق بشر اسالمی را چنان کو امروز جمهوری اسالمی از آن مای گاویاد
دفاع می کرد .در ال کشورىای دیگر نیز چننی کمػیػتػو ىػایػی وجػود داشػت چػرا کػو بو رسمیت می شناختند؟ یا اصوال حقوق بشر را مقولو ای غربی و چو بسا استعماری
بسیار ضروری بود برای مردم دنیا عیان شود رژمي شػاه چػو انػدازه بػو حػقػوؽ انسػان بػی
دانستو طرد می کردند؟
اعتنا است و آن را پاؽلاه می کند .برخالؼ آن چػو کػو
در آن زمػان حػقػوؽ بشػر اسػالمػی اوػال مػطػر نػبػود .در
می گػویػنػد کػو در آن زمػان در ایػران حػقػوؽ بشػر اوػال
ابػتػػدا ایػػن را بػگػػومي کػػو اعػػالمػیػػو جػهػػانػػی حػقػػوؽ بشػػر را
مطر نبوده باید بگومي نو نها مطر بوده بلکػو بسػیػاری
ظلایندگان سو دین بزرگ بو وورت ػوافػقػی ػدویػن کػردنػد.
اما انقالب ایران در او موازنػو عػدمػی یػک ػعػریػف
از ایػن آقػػایػان جػػانشػان را مػدیػون دفػػاع از حػقػوؽ بشػػر
ایػػن اعػػالمػیػػو چػیػػزی خػػارج دیػػن نػػدارد و مػػورد ػوافػػق ایػػن
جدید ارائو کرد .اسالم بو مثابو بیان آزادی استقاله،
ىسػتػنػد .نػاظػرىػای بػنی ادلػلػلػی بسػیػاری بػرای شػرکػت در
ظلػػای ػنػػدگػػان دی ػنػػی بػػوده اسػػت .اهبػػامػػا ػػی ىػػا کػػو در ایػػن
آزادی ،رشد و عدالت اجتماعی را وامان در بػر مػی
دادگاه ىای نػظػامػی بػو ایػران فػرسػتػاده مػی شػدنػد .علػنی
اعالمیو وجود دارد بو دلی علنی نگرش ىای متػفػاوت سػو
گرفت و از این دیدگاه قدم اسالم بر این اووه نػیػز
مبارزات ایرانیان خارج کشور بو استناد حقوؽ انسان بود
دیػػن اسػػت کػػو ب ػرای ػوافػػق در آن ،بػػرخػػی جػػاىػػا مػبػهػػا
از بنی رفت .چرا کو اسالم بدون دربرگریی این اووه
کو آقای مخینی را از رکیو بو صلف برد .آقای منتظری و
گذاشتو شده است .در آن زمان بو علنی اعػالمػیػو حػقػوؽ
میان هتی می شود.
طالقانی و بسیاری روحانیون دیگر نیز مورد دفاع ایرانیان
بشر استناد می شد و چیزی بو نػام حػقػوؽ بشػر اسػالمػی
در آن ىنگام ما فکر ظلی کردمي با روحانیون اخػتػالفػی
خارج کشور بودند .کمیػتػو سػار ػر در جػریػان زلػاکػمػات
مطر نبود.
درباره حقوؽ بشر داشتو باشیا .فرض ما این بػود کػو
سػران هنضػت آزادی فػعػاه بػػود .در فػرانسػو سػار ػر ،در
پس از  ۸7خرداد  2۰دو وکی فرانسوی نزد من آمدند و
کارویژه فقو حقوؽ انسان است ،ظلی دانسػتػیػا چػنػنی
انگلیس راس و در آدلان و ایتالیا شخصیت ىای بػزرگ
گفتند کو ما ىر زمان کو مػی خػواىػیػا از حػقػوؽ انسػانػی
نیست و فقو علانا کلیف و کیلف زلوری است.
دیگر ملی و دانشگاىی علیو ذباوز رژمي شػاه بػو حػقػوؽ
ایرانی ىای ربت ذباوز رژمي مال اریا دفاع کنػیػا مػی گػویػنػد
اعػالمػیػػو جػهػانػػی حػقػوؽ بشػر را ظلػایػنػدگػػان سػػو دیػػن
بشر فعالیت می کػردنػد .پػس دفػاع از حػقػوؽ انسػان از
کػػو اسػػالم ح ػقػػوؽ خػػودش را دارد .م ػع ػنػػای ایػػن ح ػقػػوؽ
بزرگ بو وػورت ػوافػقػی ػدویػن کػردنػد .ایػن اعػالمػیػو
نگاه ما اولویت داشت.
مستق چیست؟ این است کو مػن آن کػتػاب حػق انسػان
چیزی خارج دین نػدارد و مػورد ػوافػق ایػن ظلػایػنػدگػان
یػک مسػئػلػو مػهػػا را بػػایػد بػرای علػػوطػنػػان جػوامن در ایػػن
و قضاوت در قران را نوشتا کو بو زبان ىا سلتلف مػنػتػشػر
دیػنػی بػوده اسػت .اهبػامػػا ػی ىػا کػو در ایػػن اعػالمػیػػو
زمان خاطرنشان سازم ،در آن ىنگام ما فػکػر ظلػی کػردمي
شده است .بو عربی ىا رمجو شده اما ىیچ کشػور عػربػی
وجػود دارد بػو دلػیػ علػنی نػگػرش ىػای مػتػفػاوت سػػو
با روحانیون اختالفی دربػاره حػقػوؽ بشػر داشػتػو بػاشػیػا.
بو آن اجازه انتشار نداده اسػت ،ایػن عػدم انػتػشػار بسػیػار
دین است کو برای وافق در آن ،بػرخػی جػاىػا مػبػهػا
فرض ما این بػود کػو کػارویػژه فػقػو حػقػوؽ انسػان اسػت،
گػػویػػاسػػت ،چػرا کػػو دولػتػمػػردان عػربػػی وحشػػت دارنػػد کػػو
گذاشػتػو شػده اسػت .در آن زمػان بػو علػنی اعػالمػیػو
ظلی دانستیا چننی نیست و فقو علانا کلیف و کػیػلػف
مسلمانان بدانند قرآن فهرست کاملی از حػقػوؽ انسػان را
حقوؽ بشر استػنػاد مػی شػد و چػیػزی بػو نػام حػقػوؽ
زلوری است.
داراست.
جناب آقای بنی صدر دفاع شما از زندانیان سایااسای

بشر اسالمی مطر نبود.

شما در کتاب حق قضاوت و انسان در قرآن گفتو ایاد

و روحانیون ،معطوف بو دفاع از حقوق بشار باوده یاا

پیش بردن مبارزه با رژیم شاه؟
وضین دادم کو از دید شخصیت ىای مطر ربی دفاع از حػقػوؽ انسػان بػود و ػری
از این ىا ظلی وانست باشد ،یعنی ما از آن ىا بیشػرت از ایػن ظلػی خػواسػتػیػا ،چػرا کػو
دفاع عام بود .ظلونو خوب آن دفاع ما از حقوؽ زندانیان وده ای بود ،ما کو با آن ىػا
وافقی نداشتیا ،حتی آن ىا را خائن می دانستیا اما ىنگامی کو دسػتػگػری مػی شػدنػد
از آن ىا بو استناد حقوؽ بشر دفاع می کردمي .حتی از برخی روحانیون کو با رژمي شاه

ح اقااوق بشااری کااو در قاارآن وجااود دارد از اعااالم ایااو

جهانی حقوق بشر کامل تر است ،آیا کمااکاان بار ایان
عقیده ىستید؟
بلو ،من در آن کتاب چهارده او بیش ر از اعػالمػیػو حػقػوؽ بشػر بػرمشػردم کػو در قػرآن
وجود دارد و در اعالمیو حقوؽ بشر نیامده است .اعالمیػو جػهػانػی حػقػوؽ بشػر ،حػقػوؽ
بشر از دید فقهای دنیای اسالم و حقوؽ بشری کو من از قرآن استخراج کردم در کػتػابػی
مقایسو و چننی نتیتو گریی شده کو کام رین بیان حقػوؽ بشػر کػو بػی اهبػام و شػفػاؼ
است حقوؽ بشری است کو بنی ودر از قرآن استخراج کرده است.
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ستون پایو ىای قدرت بازسازی شود انقالب از دست می رود .این مسئلو خاص ایران
نیست در انقالب فرانسو ىا چننی بود ،در روسیو ىا کو بیش از آن کو انقالب باشد
کود ای لننی بود امور این گونو پیش رفت .در آن زمان بو طور مر ػ ىشػدار بػو مػردم
داده مػی شػد امػا کسػانػی کػو نػبػایػد سػتػون پػایػو ىػای قػػدرت را بسػازنػد مػتػاسػفػانػو کػػار
خػػودشػػان را کػػردنػػد .س ػتػػون پػػایػػو ىػػای جػػدیػػد قػػدرت عل ػچػػون سػ ػػاه ،بسػیػػج ،ج ػهػػاد
سازندگی ،دادگاه ىای انقالب و کمیتو ىا ساختو شدنػد و در کػنػار سػتػون ىػای پػایػو
ىای قدمي قرار گرفتند.
این ىا جامعو را بو اطاعت از قدرت بازگػردانػدنػد و ایػن
را بػػدانػیػػد کػػو آسػػان ىػػا ایػػن کػػار را نػکػػردنػػد .در ایػػن
جهت اریخ ایران یک ربوه بزرگ را گزارش می کند ،بو

این ىا مربوط بو بعد انقالب است ،در زمان انقالب فرض بر این بود کو روحانیون
حقوؽ بشر را رعایت خواىند کرد ،اگر بیش ر از اعالمیو جهانی حقوؽ بشر
رعایت نکنند بو آن اندازه خواىند کرد .اما در عم نو نها حقوؽ انسان برای آن
ىا مطر نبود بلکو حتی حیات انسان نیز اعلیتی نداشت .وحبت معروؼ آقای
خلخالی یا آقای گیالنی را بو یاد بیاورمي کو می گفتند اگر کسانی کو ما می کشیا
بی گناه باشند بو هبشت می روند.
شما معتقید کو غیر از گروه ىای خاصی ىموون چپ ىا و برخی فقها غالب
ایرانیان در سال ىای انقالب ارزش ىای حقوق

بشری را بو ترتیب اعالمیو جهانی حقوق بشر بو

رسمیت می شناختند  .،چگونو ممکن است در

ضرب سازش پنهانی با ریػگػان و بػوش ،کػود ػای خػرداد
جامعو ای مردم برای حقوق بشر ارزش قائل باشند
این ىا جامعو را بو اطاعت از قدرت بازگرداندند و
 ،2۰نػگػو داشػت ایػران در ىشػت سػاه جػنػگ خػاظلػان
اما بو راحتی در آن جامعو حجاب اجباری بشود یا
این را بدانید کو آسان ىا این کار را نکردند .در این
سوز و قربانی کردن یک نس و کشتارىا و اعػدام ىػای
در سو شب ىزاران زندانیان سیاسی اعدام شوند و
جهت اریخ ایران یک ربوه بزرگ را گزارش می کند،
عظیا استبداد را برقرار کػردنػد و سػی سػاه اسػت کػو بػا
آب از آب تکان نخورد؟
بو ضرب سازش پنهانی با ریگان و بوش ،کود ای
این ملت در جنگ ىستند .بػنػابػرایػن ایػن جػامػعػو ایػرانػی
مسئلو مهمی در این جا وجػود دارد ،کػتػابػی نػوشػتػو ام
خرداد  ،2۰نگو داشت ایران در ىشت ساه جنگ
بیش از ان کو جامػعػو آدلػانػی در بػرابػر نػازیسػا مػقػاومػت
بػو نػام اسػتػبػػداد فػراگػػری یػػا ػو ػػالػیػتػػاریسػا کػػو در دسػػت
خاظلان سوز و قربانی کردن یک نس و کشتارىا و
نشان داد در برابر استبداد فراگری مقاومت کرد.
انتشار است .در آن جا انواع و الػیػتػاریسػا ،از شػکػ
اعدام ىای عظیا استبداد را برقرار کردند و سی ساه
االن ىا روشن است کػو آن چػو در بػرابػر ایػن رژمي قػرار
قومیتی آن گرفػتػو ػا انػواع مػعػاوػرش ،علػچػون نػازیسػا،
است کو با این ملت در جنگ ىستند .بنابراین این
گػرفػتػػو گػرایػػش ىػػای جػػانػبػػدار مػػردم سػػاالری اسػػت .ىػػر
فاشیػسػا و اسػتػالػیػنػیػسػا یػک بػو یػک شػنػاسػایػی شػده
جامعو ایرانی بیش از ان کو جامعو آدلانی در برابر
چند عموم کسانی کػو بػیػان آزادی را مػی خػواىػنػد بػیػان
است .یکی از بررسی ىای اصلام گرفتو مربوط بػو آدلػان
نازیسا مقاومت نشان داد در برابر استبداد فراگری
قدرت را نیز در سر دارند .میػشػ فػوکػو مػی گػویػد گػونػو
است .در آن زمان آدلان ،بو حلاظ سطن ربصػیػالت و
مقاومت کرد.
ای از بػیػػان ىػػای قػػدرت ،بػیػػان قػػدرت دمػػوکػرا ػیػػک بػػو
قػدرت سػازمػان ىػای سػیػاسػی چػپ و لػیػرباه در اروپػا
معنای خػواسػت قػدر ػی کػو مشػروعػیػت خػود را از مػردم
حػرؼ اوه را مػی زد ،بػػا ایػن حػاه در چػنػنی کشػػوری
بیان آزادی کو خواستو ماست این گونو است کو
امنی می کند است .اما بیان آزادی کو خواستو مػاسػت
حػزب نػازی حػاکػمػیػػت پػیػػدا کػػرد و اسػتػبػداد فػراگػػری را
جامعو قدرت را ضد ارزش لقی کند و درون جامعو
این گونو است کو جامعو قدرت را ضد ارزش لقػی کػنػد
برقرار ساخت .در انقالب ایػران ىػا مػردم بػیػان آزادی
رابطو ىا بر مبنای حقوؽ انسان و در فضای بنی
و درون جامعو رابطو ىا بػر مػبػنػای حػقػوؽ انسػان و در
را می دانستند و استقاله و آزادی را درد مػی کػردنػد
ادلللی رابطو ىا بر مبنای حقوؽ ملی عریف شود.
فضای بنی ادلللی رابطو ىا بر مبنای حقوؽ ملػی ػعػریػف
و نظامی مبتنی بر استقاله و آزادی می خواستند .اما
شود .ىر چند بػیػان آزادی در ایػران بػو خػوبػی شػنػاخػتػو
پػػذیػرفػػت انػػدیشػػو اسػتػقػػاله و آزادی یػػک چػیػػز اسػػت
نشػػده ،امػػا ایػػن کشػػور ذب ػربػػو بػػرگ ػزیػػدن مػػن بػػو ریػػاسػػت
عم بو آن چیز دیگر.
مجهوری از طرؼ مردم و مبارزه با ستون پایو ىای قدرت را دارد و این بدیلی اسػت در
بو نظر می رسد مقصود شما این باشد کو مردم ایران حقوق بشر را بو رسمیت
برابر استبداد مال اریا کو دارای سبایالت و الیرت است.

می شناختند اما توتالیتاریسم جمهوری اسالمی فضایی را بو وجود آورد کو این

شما در دوران ریاست جمهوری خویش ،بارىا و بارىا بو گونو ىای ماخاتالاف ناقاض

اندیشو برای مدت ىا بو فراموشی سپرده شد.

دقیقا .از آن جایی کو مردم در این راستا عم نکرده بودند ،بػو مػقػدار خػیػلػی بػیػش

حقوق بشر در ایران را عیان کرده و محکوم نمودید .نمونو مشهور آن ارائو چاهاار

ر از آن چو کو آدلانی ىا آمادگی ن دادن بو نازیسا را داشتػنػد ایػرانػی ىػا آمػاده ی

صد عکس از شکنجو ىای پس از انقالب بو نماینده عفو بین الملل و ساخانارانای

بازگشت بو اعتیاد اطاعت از قدرت بودند .ایرانی ىا انقػالب کػرده بػودنػد ،امػا طػبػع

در باب شش زندان است .اگر بتوان نام این گونو اعمال را دفاع سالابای از حاقاوق

بشر این گونو است کو اگر در زمان انقالب ربوه استوار نشود و بیان قدرت و

بشر گذاشت  ،در آن زمان شما چو اقدام ایجابی ىموون آموزش حقوق بشر،
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شهروندسازی یا نهادسازی در جهت ارتقای سطح حقوق بشر کردید؟
ا فاقا ما بو قسمت ىای اغلابی بیش ر پرداختیػا .مػن شػهػر بػو شػهػر رفػتػا و در
باب چهار او استقاله ،آزادی ،رشد وعدالت اجتماعی بػو مػردم ػوضػیػن دادم
و در زمان انتخابات ریاست مجهوری ىػا بػو مػردم گػفػتػا در وػور ػی کػو مشػا ایػن
بػیػان و اوػوه را قػبػوه داریػد بػػو مػن رای دىػیػد ،چػرا کػػو مػن بػرای کػػار دیػگػػری
آمادگی ندارم و ىفتاد و شش درود مردم ىا بو علنی بیػان و اوػوه رای دادنػد.
من شهر بو شهر رفتا و درباب حقوؽ زنػان وػحػبػت کػردم .ىػیػچ کػس در طػوه
اریخ ایران بو اندازه ای کو ما در راستای منزلت زن کوشش کردمي زمحت نکشػیػده
است .ما بو دست آوردىای درخشانی ىا رسػیػدمي ،مػر ػ سػنػتػش افػکػار اصلػام
می دادمي و غیری رفتار مردىا را نسبت بو زن ىا می سنتیدمي و در بػاب اعػمػالػی
کو سریع کننده این ربوه باشند ربقیق می کردمي .در یکی دو مػاه قػبػ از کػود ػا
سنتش افکاری کو اصلام گرفت بیانگر این بود کو ربوه در جػهػت مػطػلػوب پػیػش
رفتو ،بو گونو ای کو آن رابطو رئػیػس ومػرئػوسػی در خػانػواده ایػرانػی ػا حػد زیػادی
جای خود را بو رابطو علکاری داده است .کتاب زن و زنػاشػویػی پػرخػوانػنػده ػریػن
کتاب من است ،این نشان از فراوانی نیاز جػامػعػو بػو ایػن امػر اسػت .ایػن کػتػاب

در زمان انتخابات ریاست مجهوری بو مردم گفتا در وور ی کو مشػا ایػن
بیان و اوػوه را قػبػوه داریػد بػو مػن رای دىػیػد ،چػرا کػو مػن بػرای کػار

در ایران نوشتو شده بػود امػا در راه چػاپػخػانػو دزدیػده شػد .در خػارج کشػور ایػن
کتاب را دوباره نوشتا .حرؼ من در آن زمػان ىػا ایػن بػود کػو در طػوه ػاریػخ،
انسان ایرانی ىیچ گاه منزلت نػداشػتػو و در بػرابػر قػدرت ىػیػچ ػکػیػو گػاه حػقػوقػی

دیگری آمادگی ندارم و ىفتاد و شش درود مػردم ىػا بػو علػنی بػیػان و
اووه رای دادند.

ثابت و پایداری بو دست نیاورده است .انسان ایرانی دائا بو دنباه یػافػت مػنػزلػت
بوده است و دولتی کو خود را ظلػایػنػده حػاکػمػیػت مػردم بػدانػد اولػویػت اولػش ایػن

در طوه اریخ ،انسان ایرانی ىیچ گاه منزلت نداشػتػو و در بػرابػر قػدرت

است کو بو انسان ایرانی منزلت بدىد .یعنی برای احقاؽ حقوؽ او ضػمػنی ىػای
کافی امنی کند ا ىیچ قدر ی وانایی سل آن را نداشتو باشد.

ىیچ کیو گاه حقوقی ثابت و پایداری بػو دسػت نػیػاورده اسػت .انسػان
ایرانی دائا بو دنباه یافت منزلت بوده است و دولتی کو خػود را ظلػایػنػده

لطفا وضعیت حقوق بشر در دوران پاهالاوی و جاماهاوری اساالمای را ماقاایساو
کنید.

حاکمیت مردم بداند اولویت اولش این است کو بو انسان ایرانی منػزلػت

ذباوز بو حقوؽ بشر در رژمي کنونی کو نو مجهوری است و نو اسػالمػی گسػرتده ػر

بدىد .یعنی برای احقػاؽ حػقػوؽ او ضػمػنی ىػای کػافػی ػامػنی کػنػد ػا

و زیاظلند ر از ىر زمػان دیػگػر اسػت .چػرا کػو اوال بػو نػام دیػن وػورت مػی گػرید،
دینی کو اگر ىدفش بیان حقوؽ نباشػد بػو کػاری ظلػی آیػد .بػیػان قػدرت کػو علػانػا
سانسور و اسارت و کشتار مردم است زلتاج دیػن نػیػسػت .انسػان ىػا بػی هنػایػت
آینی قدرت مداری ساختو انػد و ىػنػوز ىػا مػی سػازنػد .دیػن بػرای ایػن اسػت کػو
انسػان را از آزادی و اسػتػقػاله و حػقػوؽ خػویػش بػرخػوردار کػنػد و جػامػعػو را از
ضادىا برىاند .دین برای ایػن اسػت کػو جػامػعػو ای بسػازد کػو سػازوکػار مػنػطػقػی
داشتو باشد ،نریوىای زلػرکػو را در خػود فػعػاه کػنػد و انسػان بػتػوانػد در آن رشػد
کند .بدی کردن چننی دیػنػی بػو چػیػزی کػو االن شػده ػنػهػا یػک جػنػایػت سػاده
نیست ،یک جنایت ریقاب وویف است.
اضمحاله یک ملت بزرگ و بافرىنگ و نابود کردن یک فروت بزرگ ارؼلی ،در

ىیچ قدر ی وانایی سل آن را نداشتو باشد.
زمانی کو دو ابر قدرت در حاه اضلاله بودند و فضػای خػارجػی بػر روی ایػران بػاز مػی
شد ،جامعو جوان بود ،سرمایو الزم را داشت ،می وانست رشد شتابان داشتو باشد و
امروز پیشاپیش جامعو بشری بیان آزادی را مطر کند و رشد انسان و نو رشػد سػرمػایػو
یا قدرت را ربػقػق خبشػد جػنػایػت عػظػیػمػی اسػت .ایػن ذبػاوزات بػا ذبػاوزات رژمي هپػلػوی
ریقاب مقایسو است.
از این کو در این گفت و گو شرکت کردید متشکرم.
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آزادی من کو؟
الیز اورباخ

رمجو :نازلی عراقی
در ساه  0202ایران حداق  050اعدام داشتو ،کو نها  001نفر از ایشان در چهػار مػاىػو
اوه ساه  0202اعدام شدند .الزم بو ذکػر اسػت کػو ایػران ػنػهػا کشػوری اسػت کػو ىػنػوز بػو
اعدام نوجوانان بزىکار ىا ادامو می دىد.
سازمان عفو بنی ادلل در نظر دارد پیام پشتیبانػی و ػوجػو و محػایػت خػود را نسػبػت بػو ػالش
مردم شتاع ایران برای بػدسػت آوردن پػایػو ای ػریػن حػقػوؽ انسػانػی خػود کػو علػانػا "آزادی"
است نشان دىد و بدین وسیلو ػنػاقػ

مػوجػود بػنی ادعػاىػا و آنػچػو در واقػعػیػت اسػت را بػو

خوبی بو علگان نشان دىد و از حکومت ایران میخػواىػد کػو بػا عػمػلػی کػردن وعػده آزادی و
بو حرمت نام برجستو رین میدان شهر هتران ،بو سرکوب مردم خود پایان دىد.

مدت ىا پیش از سرکوب دعلنی دوره انتخابات ریاست مجهوری ،سازمان عفو بنی
ادلل نگرانیهای فراوانی نسبت بو گسرتده شدن دامنو نقض حقوؽ بشر در ایران
داشت .چرا کو در طوه ساذلای گذشتو سردمداران حکومت ایران بو سرکوب
جامعو مدنی این کشور پرداختند .بیشرتین نود پیکان محلو ىا بو سوی فعالنی
کارگری ( کو برای رسیدن بو اربادیو ىای مستق کارگری الش میکردند) ،فعاالن
حقوؽ زنان ،فعالیت ىای دانشتویی ،خربنگاران و بالگرىا بود و علینطور علو
کسانی کو در حوزه حقوؽ شهروندی اقلیت ىای قومی و زبانی فعالیت داشتند.
از سویی ودىا نفر از ایرانیان در بازداشتگاه ىا ىستند و حکا زلکومیت
ناعادالنو و زندان خود را حتی پیش از حضور در دادگاه انقالب ربت عنوان " بلیغ
بر علیو نظام" و " اقدام علیو امنیت ملی" گرفتو اند .حکومت ایران علواره ربت نام
این اهتامات بو سرکوب شهروندانی کو خواستار اغلاد شک و بیان مسادلت آمیز
حقوؽ خود بوده اند؛ پرداختو است .علچننی استفاده از کلمو زلاربو بر علیو فعالنی
رو بو گسرتش است.
سازمان عفو بنی ادلل در خصوص خشونت شدید گروه شبو نظامی" بسیج" و
دیگر ارگان ىای دولتی در برابر ظاىرات مسادلت آمیز و علچننی اعماه انواع
شکنتو ىا در بازداشتگاه ىا ،نگراهنای زیادی را داشتو و دارد .بنا بر گزارش ىای
رسیده ،بسیاری از زندانیان برای اصلام اعرتافات لویزیونی ربت شکنتو ىای شدید

است کو ىنوز بو اعدام نوجوانان بزىکار ىا ادامو می دىد.
با سبام این اوواؼ پنتشنبو  02مارچ  0200روز ارؼلی برای شورای سازمان حقوؽ
بشر در نظر گرفتو شده است چرا کو برای اولنی بار در پنج ساه فعالیت این سازمان،
شورای سازمان حقوؽ بشر صمیا گرفت کو گزارشگر ویژه ای را برای بررسی وضعیت
حقوؽ بشر در مجهوری اسالمی ایران انتخاب کند ا بو کنرته و گزارش وضعیت
حقوؽ بشر این کشور ب ردازد .حکومت ایران سبام الش خود را بر علیو این اقدام بکار
برد و در هنایت سعی کرد بو هببود سابقو وضعیت حقوؽ بشر در کشور خود ب ردازد و
در این خصوص بارىا اعالم کرد کو این اقدام بو خاطر علکاری با شورای سازمان
حقوؽ بشر نیست و این در حالیست کو امحد شهید ،گزارشگر ویژه سازمان مل ،
وضعیت حقوؽ بشر در ایران ابراز اسف خود و جامعو جهانی را نسبت بو عملکرد
ایران ابراز کرد.
از سوی دیگر سازمان عفو بنی ادلل آزادی اخری سو ن از زندانیان عقید ی را کو بو
خاطر فعالیت ىای خود زندانی شده بودند ،ربیک می گوید .منصور اسانلو (فعاه
سرشناس کارگری) ،ىنگامو شهیدی (روزنامو نگار کو با مرخصی پزشکی از زندان آزاد
شد) و عمادالدین باقی (نویسنده برجستو و مدافع حقوؽ بشر) از مجلو زندانیانی
بودند کو فعالنی در سازمان عفو بنی ادلل و دیگر سازماهنای مشابو علواره در الش
برای آزادی آهنا بوده اند .نام علو آن زندانیان از نامهای شاخ در آخرین فعالیت

قرارگرفتند ا بدین وسیلو در پروسو قانونی زلکومیت شان از این اعرتافات بر علیو
خودشان استفاده شود .زندان ىای ایران از حلاظ هبداشتی شرای نامناسبی دارد و
بیش از ظرفیتشان زندانیان را در خود جای داده اند .ىا چننی ابتال بو بیماری
ىای سلتلف بسیار شایع است و زندانیان مراقبت ىای پزشکی الزم را دریافت ظلی
کنند .بو عالوه ایران بعد از چنی بیشرتین عداد اعدام زندانیان را در جهان دارد.
در ساه  0202ایران حداق  050اعدام داشتو ،کو نها  001نفر از ایشان در
چهار ماىو اوه ساه  0202اعدام شدند .الزم بو ذکر است کو ایران نها کشوری

وگزارش ویژه نوروزی سازمان عفوبنی ادلل بوده است.
بایستی اشاره کرد کو سازمان عفو بنی ادلل بو ازگی کم ینی را راه اندازی کرده کو از
حقوؽ فعالنی کارگری در ایران و کسانی کو خواستار شکی اربادیو ىای مستق
کارگری مانند سندیکای ا وبوسرانی هتران و حومو و کارگران شرکت نیشکر ىفت و
و علچننی معلمانی کو بو علت الش برای هببود وضعیت کار خود مورد آزار و اذیت
و شکنتو واقع میشوند ،دفاع می کند.
رلید وکلی فعاه دانشتویی نیز کو زلکوم بو س ری کردن نو ساه حبس در زندان
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رجایی شهر کرج است از مجلو اشخاوی است کو مورد وجو شدید سازمان عفو بنی ادلل است .دستگریی و زلکومیت رلید وکلی بو علت سخنرانی در آذر ماه  78در
دانشگاه هتران وورت گرفت کو از مجلو موارد اهتام ایشان شرکت در اجتماع ری قانونی دانشتویی ،سخنرانی و بلیغ منفی بر علیو نظام موجود ،بی احرتامی بو رییس مجهور
و مقام رىربی بود کو بر علنی اساس در دادگاه ناعادالنو انقالب ابتدا بو  7ساه و نیا زندان زلکوم شد .اندکی بعد نامو ای با مضمون ارباد و علبستگی با دیگر فعاالن
دانشتویی وس رلید وکلی و هباره ىدایت (دیگر زندانی عقید ی) نوشتو شد کو منتر بو  1ماه افزایش زلکومیت رلید وکلی گردید.
***
میدان آزادی هتران کو سنب و نشان آزادی است علواره زل ذبمع ىا و ظاىرات عظیا مردمی در طی سالیان گذشتو منتملو ظاىرات مسادلت آمیز پس از انتخابات
جنتاه بر انگیز ساه  77بوده است .سازمان عفو بنی ادلل با اغلاد طرحی خواستار شرکت علو فعاالن در پروژه ای بو منظور علبستگی با ایران است .در این پروژه از
فعالنی خواستو می شود کو با ذبمع درکنار میدان گاه ىای معروؼ در اقصی نقاط دنیا و نام هنادن موقتی آن میدان ىا بو نام "آزادی" با شعار "آزادی من کو؟" و هتیو
عکس از این مراسا ىا و ارساه این عکس ىا بو سازمان عفو بنی ادلل بو ادامو این پروژه کمک کنند .سازمان عفو بنی ادلل در نظر دارد با قرار دادن عکس ىای ارسالی در
کنارعکس ىای موجود از ذبمعات اعرتاضی مردم ایران در میدان آزادی ،پیام پشتیبانی و وجو و محایت خود را نسبت بو الش مردم شتاع ایران برای بدست آوردن پایو ای
رین حقوؽ انسانی خود کو علانا "آزادی" است نشان دىد و بدین وسیلو ناق

موجود بنی ادعاىا و آنچو در واقعیت است را بو خوبی بو علگان نشان دىد و از حکومت

ایران میخواىد کو با عملی کردن وعده آزادی و بو حرمت نام برجستو رین میدان شهر هتران ،بو سرکوب مردم خود پایان دىد.
*عضو سازمان عفو بنی ادل

آریامهر ،ولی فقیو ،حقوق بشر
سامان مقدم
درمعنا و مفهوم گسرتده اش حقوؽ بشریعنی حقوقی کو یک انسان بو حیث انسان

انقالب خبشی از حقوؽ مردم از سوی حکومت زیر پاهناده می شد .روزنامو ىا زیر
فشار سانسور بودند .بررادیو و لویزیون ىا در حوزه سیاست سانسور بشدت اعماه

سیاسی .حقوؽ بشرمرز جغرافیائی ،اعتقادی ،طبقا ی،و ىرنوع مرز دیگری را کو

می شد ىرچند درزمینو پخش موسیقی و فیلا سینمائی زلدودیتی وجود نداشت.
شکنتو برای گرفت اطالعات از فعاالن جنبش چریکی یا گروه ىا ی برانداز امری
مرسوم بود  .افراد بو خاطر اظهار نظر سیاسی یا علق بو دیدگاه ىای سلالف رژمي
زندانی و در دادگاه ىا ی نظامی زلاکمو می شدند .زندانی ىای سیاسی ىا
داشتیا کو درآستانو انقالب و با فضای باز سیاسی کو از سوی شاه و بو دنباه روی
کارآمدن جیمی کار ر و اعالم سیاست محایت از حقوؽ بشر در دستور کار شاه
قرار گرفتو بود آزاد شدند.
قومیت ىای رد ،کرد ،رکمن ،بلوچ و عرب حق نداشتند بو زبان مادری درس
خبوانند.احزاب سیاسی بو دنباه کود ای  ۸۲مرداد  522۸شلنوع شد و درآستانو
ساه  5275رژمي ک حزبی رستاخیز برفضای ایران حاکا شد.اقلیت ىا ی دینی
یهودی ،مسیحی و زردشتی ىیچ زلدودیتی نداشتند.هبائیان ىا کانون ىا و اصلمن
ىای خودرا داشتند ىرچند گهگاه شاه بو خاطر راضی کردن روحانیان قا بر هبائیان
فشارىائی وارد می کرد .دادگاه ىا آئنی دادرسی را مراعات می کردند.
 .متهمان -حتا در دادگاه ىا ی نظامی -حق برخورداری از وکی را درسبامی مراح
دادرسی داشتند .بو زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده شد و زنان کشور
درمقام ىای سنا وری ،وزارت و ظلایندگی رللس شورای ملی پیش رفتند.

بودن دارد فارغ از رنگ ،نژاد ،جنسیت ،قومیت،دین ،سرزمنی،و باورىای
خبواىد حق انسان بو عنوان انسان را زیرپابگذارد رد می کند.حقوؽ بشر یعنی اینکو
ظلی وان کسی را بو خاطر باورىای سیاسی و دینی زندانی کرد یا بو ىرعنوان مورد
پیگرد قانونی قرار داد .شکنتو بو ىر عنوان و با ىر ىدؼ شلنوع است.حتا اگر
ىدؼ از شکنتو یک انسان  ،صلات انساهنای دیگر باشد.انسان ىا در پوشیدن
لباس و انتخاب نوع آن آزادند .آزادند ذای مورد نیازشان را خودشان انتخاب
کنند علنی طور وقت خوردن ذا را .شاید خبشی از این حقوؽ در ایران چهار دىو
پیش وضین واضحات بو نظر می رسید اما با رو ی کارآمدن حکومت اسالمی و
اجبار حتاب و اجرای مقررات روزه برعلو افراد جامعو و نیز منع مشروبات الکلی،
ذکر آزادی انسان در امر پوشش و ذا شایدالزم بو نظر برسد.انسان ىا باید
آزادباشند بو زبان مادری شان وحبت کنند و بو علنی زبان ربصی کنند.
اکنون و با شر این پیشگفتار بو مقایسو وضعیت حقو ؽ بشر درایران پیش و پس
از انقالب ساه  5275می پردازمي .واقعیت این است کو در دوران پیش از انقالب
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زنان ایرانی پیش از آن ىا در مقام قاضی و وکی مدافع در دادگاه ىا اصلام وظیفو
می کردند .ایرانیان با گذرنامو ایرانی می وانستند قریبا بو ىرکشورجهان سفر کنند و
برای ا ل کشورىا نیازی بو روادید نداشتند .دادگسرتی مستق بود .قضات از
استقاله نسبتا کاملی برخورداربودند .ىیچ کس ظلی وانست قاضی را برخالؼ
میلش منتق یا بازنشستو کند .برای جرائمی کو رلازات اعدام داشت سو ا پنج
قاضی وارد پرونده می شدند و حکا اعدام با اکثریت رای قضات وادر می شد
و برای اجری حکا چندین مرحلو ا دیوان عالی کشور و خبشودگی شاه پیش بینی
شده بود ا مبادا کسی بیگناه اعدام شود .کانون وکال مستق بود و وکی می
وانست درسبامی مرحلو ىای پرونده درجریان دادرسی قرارگرید و از موک خود دفاع
کند بی آنکو با دردسری رو بو رو گردد.قانون محایت خانواده مانع از آن می شد

دخرتان زندانی را درزلاکمو ىای سرپائی بو اعدام زلکوم کرده و چون حکومت برای
دنیای پس ازمرگ این نوجوانان ىا برنامو دارد برای جلوگریی از ورودآنان بو هبشت
درآستانو اعدام ،یک برادر روحانی یا پاسدار را مامور ذباوز بو دخرتان می کند ا
باکره از دنیا نروند.مشارزنان ودخرتان اعدامی در  2۸ساه عمر مجهوری اسالمی نو
نها درایران و درسبامی طوه اریخ این کشور –حتا درمحلو مغوالن و عرهبا -بلکو
درسایر نقاط جهان و درحکومت ىای سر اسر رو ر و وحشت ىیتلر ی و استالینی
ىا کا نظری است.
حکومت اسالمی درحق اعدامیان کو قربانی این حکومت اند حتا پس ازمرگ ىا
دست ازآهنا برنداشتو و با اغلاد " لعنت آبادىا " و ف آباد" ىا سلالفان کمونیست،
رلاىد یا ری مسلمانان پریو ادیان دیگر را درگورستان ىا ی جداگانو ای بو وورت

کو مرد بتواند بیش از یک علسر داشتو باشد و چندزنی با اجری آن قانون قریبا
ناشلکن شده بود.
برپائی جشن و مهمانی درخانو ىا یا مکان ىای عمومی  ،گوش دادن بو موسیقی
 ،رفت بو دریا و شنا کردن برای علگان آزاد بود.
با برافتادن رژمي پادشاىی و از فردای روی کارآمدن حکومت اسالمی درطلستنی گام

دستو مجعی بو خاد س رده و بدین وسیلو خواستو است هنایت ربقری را درحق
قربانیان احکام ضدبشری روا دارد.
اقلیت ىای قومی خاوو بلوچ ىا ،کردىا و عرهبا مورد ستا مضاعف حکومت بوده
و درمناطق کردنشنی و بلوچستان و خوزستان نوعی حکومت نظامی عملی
دربیشرتدوران حکومت رژمي برقراربوده است.
اقلیت ىای دینی خاوو هبائیان ازعلان ابتدای حکومت اسالمی زیر فشار بوده و
مشار ی ازآهنا اعدام شده اند .مشاری ىا از کشور فرارکرده اند.گورستان ىای اهنا
زبری شده و بو مقدسات دینی آهنا مدام وىنی می شود .اقلیت سنی مذى از
احراز پستهائی درمقامهای مها اجرائی و قضائی زلرومند و درشهرىای بزرگ شیعو
نشنی حق داشت مستد ازآن خودرا ندارند .مسیحیان و یهودیان ىا زیر فشارند.
ایران دارای بزرگرتین اقلیت یهودی درجهان بود اما اینان نیزناچار بو رد کشورشان
شده اند .بو اقلیت ارمنی وىنی روا می شودو آهنارا وادار کرده اند بو درمغازه ىای
خود برچس " اقلیت دینی " را بچسبانند.
برای کسانی کو از اسالم بو مسیحیت یا آئنی دیگر ؽلی گروند اهتام ار داد عینی می
کنند و متها را اعدام می کنند و حاه آنکو ار داد حتا درفقو خودشان یعنی روی
آوردن بو کفر  .درحالی کو این افراد دین شان را عوض می کنند نو انکو کافر
بشوند.
اربادیو ىا ی ونفی و سندیکا ىا را ری قانونی کرده اند .رىرب سندیکای کارگران

مجهوری اسالمی با یک نوآور ی در حوزه حقوؽ جزا خانواده قربانی یک جنایت

واحد هتران را علراه با مشار ی از فعاالن جنبش کارگری بو زندان انداختو اند.علنی

ریشو دادگسرتی ،حکومت قانون و حکا قاضی برپایو قانون زده شد .حاکا شرع
درعلان طلستنی روزىا حکا اعدام سران حکومت را در زلاکمو ىای چند دقیقو ای
بدون حضور وکی یا دادن حق دفاع بو متها وادرکرد واین احکام بی درنگ و
حتا گاه مث مورد اعدام امری عباس ىویدا طلست وزیرپیشنی یا فرماندىان ار ش -
در کنار دادگاه یا زل سکونت آیت الو مخینی بو اجرا درآمد.قضات زن برکنار
شدندچون در فقو اسالمی ،زن ناق

عق بو حساب می آید و ظلی واند بدرستی

قضاوت کند.دادگسرتی و استقاله قاضی و حق ذبدید نظر و مراعات آئنی
دادرسی مدنی و کیفری کو علو از مطالبات مشروطو و دستاورد انقالب مشروطیت
بود طلستنی قربانی انقالب  5275شد و علنی امر شالوده بسیار ی از موارد بی
مشار زیر پاهناده شدن حقوؽ بشر درایران در بیش از سو دىو گذشتو بو وورت
مستمر شده و ا بو امروز ادامو دارد.

مث قت یا نق

طور ىا رىربان کانون معلمان  ،وکالی دادگسرتی ،دانشتویان ،زنان و روزنامو

عضو را دربرابر خانواده متها و رلرم قرار داده و با زنده کردن

نگاران.

قانون ماقب جاىلیت قصاص،خبشش قا و رلرم را – کو امری درحوزه عمو می

شورای نگهبان با اخرتاع چیزی بو نام نظارت استصوابی ىر نامزدی را کو مطابق

است -خصووی کرده و درحیطو اختیار خانواده قربانی قرار داده و ماجرا ی

می رىرب حکومت نباشد رد والحیت می کند .و کسانی را کو خبواىند در مقام

حقارت بار دیو و خونبها را بو وحنو حقوؽ جزائی ایران بازگردانده است.خونبهای

رئیس مجهوری ،ظلاینده رللس ،اعضای شوراىا ی شهر و یا حتا کانون ىای ونفی

آدم ىا را ىا با رجعت بو دوران ماقب جاىلی برمبنای شرت و برد ؽلانی مقرر کرده

اصلام وظیفو کنندباید از وافی شورای نگهبان

است .قطع عضو و سنگسار نیز از دیگر نوآور یهای مجهور ی اسالمی درحوزه

...

قضا و بدین وسیلو قانونی کردن شکنتو دربد رین شک آن شده است.
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وضعیت دراویش گنابادی
در گفت و گى با فزشید یداللهی

عبدالرضا امحدی

طی چندساه گذشتو ،دراویش سلسلو نعمت اللهی شاىد برخوردىای قهری بسیاری چػون
بازداشت ،هتدید ،زبری و پلمپ خانقاه ىا و حسینیو ىای ایػن گػروه از سػوی حػکػومػت
ایران بوده اند ،حکومت مجهوری اسالمی ایران در این ساه ىا سعی در مهار این سػلػسػلػو
و جلوگریی از گسرتش آن در داخ کشػور را داشػتػو اسػت ،از مجػلػو ایػن سػرکػوب ىػا مػی
وان بو زبری مقربه درویش ناور علی در ساه  0878و یا زبری حسینیػوىػای دراویػش
در شهرىای قا ،بروجرد و بازداشت ىای گسرتده از مجلػو بػازداشػت مصػطػفػی دانشػتػو و
فرشید یداللهی را ذکر ظلود.
آنچو می خوانید گفت و گویی است با فرشید یداللهی وکی دراویش سلسلو نعمت الػلػهػی
گػنػػابػػادی و از اعضػػان حػمػیػسػیػػون حػقػػوؽ بشػػر حػػانػػون وحػػالی دادگسػػرتی اسػتػػان فػػارس.

جناب آقای یداللهی شما از ساوی دادگااه ماحاکاوم باو شاش مااه زنادان شاده

ىر شهروندی کو موافق با ضلوه اداره حکومت نبود ،خواستو و ناخواستو ،در جنا
مقاب و معاند حکومت قرار می گرید و ىیچ احدی از مردم حق استػقػاله فػکػری
و انتخاب راه سوم ندارد  .مشک جامعو فقر و درویشی نیػز مػانػنػد بػرخػی جػوامػع
دیگر بػا حػکػومػت در ایػن مػعػادلػو مسػتػرت اسػت .ىػر مجػعػیػت فػکػری و اعػتػقػادی
علچون دراویش کو راه سوم را در پیش گرید بػدیػن مػعػنػا کػو دمشػنػی ویػا مػوافػقػت بػا
حکومت نداشتو باشد با ُخدعو و برنامو ریزی وبو اجبار وارد کارزاری خػواىػد شػد
کو رلبػور بػو واکػنػش و مػقػابػلػو شػود .رلػریػان ایػن سػیػاسػت ،دیػن را در اضلصػار و
ىدایت حکومت قرار داده اند ،چرا کو در ری این وورت این احتماه را مػیػدىػنػد
کو نػارضػایػتػی ىػای دیػنػی ،سػیػاسػی  ،اقػتػصػادی و اجػتػمػاعػی ؛ مػردم را بػو سػوی
نگرشها و قرائتهای دیگری از دین کو ضامن حاکػمػیػت آهنػا نػبػاشػد سػوؽ دىػد و
بتدریج حکومت پایگاه مردمی -دینی خود را از کف بدىد  .لذا برای جػربان ایػن
معض و نقیصو سیاسی ،جبای اوال عملکردىا و از بػنی بػردن جػو نػارضػایػتػی،
اعا از دینی و مدنی ،سیاست حذؼ و سبرکز بر کػنػرته را دسػتػورالػعػمػ خػود قػرار
داده اند.
متأسفانو استفاده ابزاری از دین بػرای ػوجػیػو سػیػاسػت واوػرار بػر ایػن امػر مػوجػ
شده است کو مػردم در یػک واکػنػش فػرىػنػگػی در اعػرتاضػی پػنػهػان بػو دلػیػ بػازی
گرفت اعتقادا شان ازسوی حاکمیت ،بو قرائتهای دیگری ػری از آنػچػو ػبػلػیػغ مػی
شود ،رو آورند و حتی عده ای دین و مذى خود را غیری میدىػنػد .آمػار گػرایػش
بو ادیان دیگر ری از اسالم و حتی آینی ىای ضد دینی مث شیطان پرستػی مػدیػد

اید .این حکم بو چو علت صادر شده و اخرین وضعیت پرونده شماا چاگاوناو

است؟
بنده و علکار زلرتم آقای امری اسالمی ربت اهتام نشر اکاذی بو عػلػت شػکػایػت
اداره اطالعات کیش از سوی قاضی مأمور بو خدمت شعبو  020دادگػاه عػمػومػی
جزائی کیش آقای وفی نژاد بو  1ماه حبس زلػکػوم شػدمي .دالیػ شػکػایػت اداره
اطالعات مصاحبو اینتان با رادیو فردا و الػلو دفاعیو ما از دراویش بػود .مػا در
این پرونده  00نػفػر وکػیػ دارمي کػو پػس از ابػالغ حػکػا بػو آن اعػرتاض ظلػودنػد و
آخرین خربی کو از پرونده دارم این است کو پرونده مػا ىػا اکػنػون در شػعػبػو اوه
دادگاه ذبدید نظر استان ىرمزگان مورد رسیدگی قرار دارد.
در این چند سالو شاىد مواجهو قاهاری حاکاومات باا دراویاش ىساتایام باو ناظار
دلیل این شکل از برخورد چایاسات و خاواساتاو حاکاومات از دراویاش چاو مای

باشد؟
در برزخ  ،فاولو وخندؽ عمیق میان حکومت قانون و قانون حػکػومػت ،در ایػران
 ،نوعی بعیض و طػبػقػو بػنػدی بػرای اسػتػفػاده از حػق و حػقػوؽ شػهػرونػدی وجػود
دارد .سیػاسػتػی سػکػانػدار اداره امػور در کشػور اسػت کػو بػر پػایػو ی حػفػ مػنػافػع
واحبان قدرت و مصاحل دستگاه حاکمو  ،ىر گونو آزادی و برخورداری از حقوؽ
انسانی را منوط بو بعیت بی چون و چرا از حاکمیت کرده است .در این نػگػرش
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مسئولنی و مػقػامػات دراویػش نػامػو نػوشػتػو
اند و عنوان ظلوده اند کػو مػا شػهػرونػد ایػن
شللکت ىستیا مطابق قانون اساسی با مػا
رف ػتػػار ظلػػائ ػیػػد .امػػا ى ػیػػچ اقػػدامػػی وػػورت
ن ذیرفت .بػراسػاس مػاده  ۸قػانػون رلػازات
اسالمی ،جرم عبارت از فع یا رد فعلی
است کو در قانون برای آن رلازات ػعػیػنی
شػػده اسػػت .پػػس قػػانػػون ،جػػرم را ػعػریػػف
کػرده و مػػرز رفػتػػار وػواب و نػػاوػواب را
م ػع ػلػػوم و مش ػخ ػ مػػی ظلػػایػػد ،ب ػنػػاب ػرایػػن
مطابق قػانػون درویشػی جػرم نػیػسػت و بػر
اساس قانون اساسی فتػیػش عػقػیػده شلػنػوع
اسػت  .لػذا رلػػدداً از دسػتػگػاه قضػائػػی و
مسئولنی می خواىیا کػو مػطػابػق قػانػون بػا
دارویش رفتار ظلایند و حقوؽ شهروندی و
انسػػانػػی آهنػػا را نػػادیػػده نػگػرینػػد و اگػػر بػػو
موازین حقوؽ بشری پایبند نیستند حداقػ
مػطػػابػػق قػػانػون اسػػاسػػی بػا دراویػػش رفػتػػار
ظلایند.

این واقعیت است .مکت درویشی و صوؼ با وجو بو ریشو ىای عػمػیػق آن در
فرىنگ دینی و ملی ایرانیان ،در شػرایػ کػنػونػی و بػن بسػت اعػتػقػادی مػردم  ،کػو
ِ
حقیقی مذىبی با واقػعػیػتػهػای بػریونػیػسػت ؛ خػانػو
ناشی از ضاد و فاولو باورىای
امن وراه صلا ی برای برون رفت از این نگنای روانی شده است.
در خصاوص آقااای مصاطافای دانشاجااو کاو باو تااازگای باازداشاات شاده اناد چااو
اطااالعاای داریااد؟ وضاعایاات ایشااان چاگااونااو اساات و عالاات بااازداشاات ایشااان

چیست؟
ایشان در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا بو
ىفت ماه زندان زلکوم شدند .ماجرا از این قرار است کػو پػس از آن کػو مػامػوران
امنیتی بدون ارائو کارت شناسایی و حکا قضایی بو خانو مػوکػلػنی وی  -امسػاعػیػ
وزلمود رزازی -مراجعو و بو فتیش منزه بدون رعایت شئون اسالمی وقانػونػی مػی
پردازند ودرعنی بازرسی مقادیری اقالم فرىنگی عرفانی موجود را بدون ارائو رسید با
خود می برند موکلنی آقای دانشتو بو دادسرای عمػومػی وانػقػالب شػهػرسػتػان نػکػا
شکایت کرده و پس از ارجاع شکایت از سوی دادستان بػو شػعػبػو سػوم دادیػاری،
شکایت آقای رزازی را بو دایره اطالعات ناجا – جهت شناسایی متهمنی و چهره
نگاری از آهنا ارجاع ودستور موکد بو شناسایی افرادی کو بدون اجازه مقام قضایی
وارد حرمي خصووی افراد شده اند را وادر می کند .ایػن مػوضػوع نشػان مػی دىػد
کػو در زمػػان ارجػاع شػکػایػػت دادسػتػػان و دادیػػار از وػػدور حػکػػا ورود بػػو مػنػػزه
شکات اطالعی نداشتند و اال چػنػنی دسػتػوری از سػوی دادیػار وػادر ظلػی شػد .
پس از این جریان آقای دانشتو وکالت این دو نفر را بعهده می گریند و بر اساس
اظهارات موکلنی و شکایت مطروحو وس آهنا  ،بو دادسرای نظامی شکایت می
کنند  .اما این شکایت می شود مسػتػنػد شػکػایػت عػلػیػو ایشػان و اداره اطػالعػات
مازندران با استناد بو شکایت آقای دانشتو علیو مأموران اطالعات ربػت عػنػوان
افرتا و نشر اکاذی پرونػده ای عػلػیػو ایشػان شػکػیػ مػی دىػنػد کػو پػس از چػنػد
مرحلو رسیدگی و نقض حکا وس شعبو  01دیوان عالی کشور هنایتاً شعبػو 00
ذبدیدنظر استان مازنداران ایشان را بو  8ماه حبس زلکوم می ظلػایػنػد  .ایشػان از
اریخ  07۸0۸82در زندان ساری بػو سػر مػی بػرنػد  .ایشػان ىػا اکػنػون در بػنػد5
زندان ساری ربم حبس می ظلایند و دارای بػیػمػاری شػدیػد آسػا ىسػتػنػد  .مػد ػی
قػبػ در اقػػدامػػی خػالؼ قػػانػػون و آئػػنی نػامػػو سػػازمػػان زنػػداهنػا ایشػػان را بػػو اردوگػػاه
معتادین منتق ظلودند کو بػا اعػرتاض خػانػواده ایشػان و وکػالی وی رلػدد بػو زنػدان
ساری منتق شدند .

لاط افااا در خصااوص م اح اکااوم ایاات ىااای

در برزخ  ،فػاوػلػو وخػنػدؽ عػمػیػق مػیػان
حکومت قانون و قػانػون حػکػومػت ،در
ایػران  ،نػػوعػػی ػبػعػیػػض و طػبػقػػو بػنػػدی
بػ ػرای اسػ ػتػ ػفػ ػػاده از حػ ػػق و ح ػ ػقػ ػػوؽ
شػ ػهػ ػػرونػ ػػدی وجػ ػػود دارد .سػ ػیػ ػػاس ػ ػتػ ػػی
سکاندار اداره امور در کشػور اسػت کػو
بر پایو ی حف منافع وػاحػبػان قػدرت
و مصػػاحل دسػتػگػػاه حػػاکػمػػو  ،ىػر گػونػػو
آزادی و برخورداری از حقوؽ انسانی را
مػنػػوط بػػو ػب ػعػیػػت بػػی چػػون و چػرا از
حاکمیت کرده است.
متػأسػفػانػو اسػتػفػاده ابػزاری از دیػن بػرای
ػػوج ػیػػو س ػیػػاسػػت واو ػرار بػػر ایػػن امػػر
مػػوجػ شػػده اسػػت کػػو مػػردم در یػػک
واکنش فرىنػگػی در اعػرتاضػی پػنػهػان بػو
دلػیػ بػػازی گػػرفػت اعػتػقػادا شػػان ازسػػوی
حاکمیت ،بو قػرائػتػهػای دیػگػری ػری از
آنچو بلیغ می شػود ،رو آورنػد و حػتػی
عػػده ای دیػػن و مػػذىػ خػػود را ػغػیػػری
میدىند.

دراویش اطالعات اجمالی بدىید.
ىا اکنون نو نفر از دراویش در زندان وکی آبػاد مشػهػد در حػاه گػذرانػدن حػبػس
می باشند و آقػای دانشػتػو از وکػالی دراویػش در زنػدان سػاری ىسػتػنػد و آقػای
لباؼ در شهر بابک کرمان در بعید ىستند و پرونده وػد و ىشػتػاد و نػو نػفػر از
دراویش بروجرد در دادگسرتی آن شػهػر در حػاه رسػیػدگػی اسػت و چػهػار نػفػر از
دراویش در شهرستان سروسػتػان بػو شػش مػاه حػبػس و شػالؽ زلػکػوم شػده انػد و
پرونده شش نفر از دراویش الشػرت در اسػتػان لػرسػتػان در دادگػاه انػقػالب در حػاه
رسیدگی است و اخریاً آقای آزادی از دراویش خرمشهر ربػوده شػدنػد و مػورد آزار
و اذیت قرار گرفتند کو پرونده ای در دادگػاه خػرمشػهػر شػکػیػ شػده و در حػاه
پی گریی است کو متأسفانو وکی ایشان آقای هبمن نظری بػو وػورت ػلػفػنػی مػورد
هتدید واقع شده اند کو بو پیگریی این پرونده ادامو ندىػنػد  .ػعػدای از دراویػش از
ادارات و حتی شرکتهای خصووی بو علت درویش بودن اخراج شده اند  .وکالی
دراویش دائماً مورد هتدید واقع می شوند متػأسػفػانػو در چػنػد سػاه اخػری بػرای علػو
ایرانیان از مجلو دراویػش و پػریوان طػریػقػت نػعػمػت الػلػهػی گػنػابػادی ،سػاه ىػای پػر
شنج و اندوه باری بوده است.

خواستو شما از دستگاه قضایای و باالاطاباع از حاکاومات ایاران باو عاناوان یاک

نماینده از جامعو دراویش چیست؟
بػػارىػػا ایػػن مػػوضػػوع را جػواب داده امي امػػا مػتػػأسػفػػانػػو گػػوش شػنػوائػػی نػیػػافػتػیػػا و بػػو
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