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چهرهی متجاوز یک شهر ،یک مرد ،یک حکومت
خرداد ماه سال  ،۹۰جنایتی در خمینی شهر اصفهان مسئله تجاوز را به اولویت اول
رسانهها بدل کرد.
دوازده نفر با صورتهای پوشیده و مسلح به قمه و چاقو از دیوار باغی در یکی از توابع
خمینی شهر وارد میشوند ،آنجا یک میهمانی خانوادگی بر پا بود .نقابداران پس از
بستن دستوپای مردان حاضر در میهمانی به زنان تجاوز میکنند .میان قربانیان یک
دختر  ۱۲ساله و یک زن حامله نیز وجود داشت.
افکار عمومی جریحه دار شد .دستگاه قضایی به کار افتاد .پلیس برای یافتن مجرمان
دست به اقدامات جدی زد .مجرمان دستگیر شدند و سرانجام چهار متهم این پرونده
اواخر مهرماه امسال در مالء عام اعدام شدند.
ابتدای امسال نیز در یکی از روستاهای استان گلستان ،چهار مرد که به بهانه دریافت
کمکهای درمانی وارد خانه بهداشت شده بودند ،به خانم دکتر مرکز بهداشت تجاوز
میکنند و میروند.
پیش از آن پرونده دختر جوانی که در یکی از شهرستانهای استان گلستان توسط دو
مرد ربوده میشود و پس از تجاوز به عنف ،در جنگلهای استان به قتل میرسد مطرح
شده بود ،دادستان استان گلستان از نگرانی مردم آگاه میشود به همین منظور خبر
از اعدام قریبالوقوع متجاوزان میدهد.
اواخر مهرماه امسال نیز یک کودک کار در کرج توسط  ۱۱کارگر افغان ربوده شد و
پس از تجاوز دستهجمعی به قتل رسید.
بازداشت شدگان که از کارگران غیر مجاز بودند پس از دستگیری و در بازجوییها
اعتراف کردند که «پسر را به قصد تعرض ربوده و دستهجمعی به او تجاوز کردند و این
پسر ناگهان از حال رفت و فوت کرد»
یک ماه پس از واقعه خمینی شهر رئیس پلیس استان اصفهان گفته بود این قبیل
حوادث طبیعی است و در تمام شهرها و استانهای کشور رخ میدهد و رسانهها فقط
این ماجرا را بزرگ کردند.
بدون شک تجاوزهای رسانهای شده ،تنها موارد این جنایت در کشور نیست .قربانیان
زیادی هر روز از زیر تیغ تجاوز در کشور میگذرند و بیآنکه خبری از آنها در رسانهها
منتشر شود ،مرگی درونی را تجربه میکنند.
در این میان باید از تجاوزهای خانوادگی نیز یاد کرد که شاید هیچگاه از سوی هیچ
مرجع قضایی و حقوقی و حتی غیر رسمی مطرح نمیشود.
خشونتی که محصور به حوزهای خصوصی به نام خانواده است .تجاوزهای پدر به
دختر ،برادر به خواهر و ...قربانیان زیادی را در جامعه میبلعد و صدایی از درد آن به
گوش نمیرسد.
واکاوی مسئله تجاوز در جامعهای مانند ایران ،نیازمند تحلیل مولفههای بسیاری -از
ابعاد روانی گرفته تا دالیل اجتماعی و دینی و سیاسی -خواهد بود.
تجاوز جنسی در سطحیترین الیه آن ،برآوردن میل جنسی متجاوز است .نیازهای
جنسی سرکوب شده ،پس از انباشت در فضایی که بسترهای برآوردن آن وجود ندارد،
به نوعی دست به طغیانگری روانی میزند و بسیاری از معیارهای اخالقی فرد متجاوز
را به محاق میراند .از این روی بیآنکه فرد متجاوز آگاهانه بر این امر واقف باشد،
مکانیسمی روانی در لحظه اقدام برای تجاوز ،مشروعیت ارتکاب به عملی مجرمانه را
برای او صادر کرده است.
سرکوبهای شدید جنسی در ایران ،به واسطه نگرشهای دینی غالب در جامعه و
سیاستهای بنیادگرایانه حاکمیت ،بدون شک تنها عامل نیست اما یکی از دالیل اصلی
وقوع جنایتی به نام تجاوز خواهد بود.
به رغم ادعای بسیاری از مسئولین تندروی اسالمگرای جمهوری اسالمی ،که
آزادیهای اجتماعی میتواند زمینه بروز تجاوز جنسی را افزایش دهد و استدالل
عامل تحریک کننده زنانگی را به عنوان دلیل اصلی گرایش به تجاوز جنسی عنوان
میکنند ،اما هر زمان ،محدودیتها و اجبارهای دستگاهی فرافردی ،قصد کنترل امر

علی مشرقی
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جنسی را داشته است ،این نیرو به شکل طغیانگر و ناهنجارگونه در جایی دیگر خود را
به عینیت میرساند.
اما ریشه تجاوز را در خاستگاه تاریخی نظام سلطه و مردساالری نیز میتوان جستجو
کرد .ا ِعمال سلطه و دستیابی به خواستههای دستگاه حاکم ،امری است که در صورت
نیاز ،ماهیتی فراقانونی مییابد و دیگر خود را ملزم به پایبندی به چارچوبهای برساخته
نظامی که خود بنا نهاده نیز نمیداند.
نمونه آن را میتوان در تجاوزهای خانوادگی به وضوح واکاوی کرد .مشروعیت اعمال
سلطه از سوی مرد بر زن ،از مفروضات خدشه ناپذیر نظامهای مردساالر است .قوام
نظامهای مردساالر ،مبتنی بر بازتولید ارزشهای نظام خانواده و پایبندی به اصول روابط و
رعایت پیوندهای موجود در تعاریف محارم است .محارم در نظام مردساالر نقطه کلیدی
اعمال سلطه و مشروعیتبخشی به استفاده از ابزار خشونت در قالبی به نام ناموس
پرستی است.
در عین حال ماهیت فراقانونی ا ِعمال سلطه در نظام مردساالر زمانی آشکار میشود که
تجاوز دقیقا در بطن پایگاه اولیه آن یعنی خانواده و در ارتباط با محارم رخ میدهد .تجاوز
پدر به دخترش ،تجلی چهره عریان این سیستم است .حتی در تجاوزهای پدر به پسرش،
هر چند جنیست زنانه در آن دخیل نیست اما خاستگاهی متعرضانه به زنانگی نهفته در
جسم لطیف پسربچه دارد.
شاید به میان آوردن لطافت زنانه در مخاطره نوعی واکنشهای فمینیستی قرار داشته
باشد اما این مفهوم لطافت و پیشرانه مرد به سمت برقراری رابطه جنسی نیز خود از
گفتمان مردساالر منتج شده است.
با این حال مسئله تجاوز در ایران را از منظر دیگری نیز میتوان بررسی کرد .ساختار
سیاسی کشور در وضعیتی که از عقالنیت استبدادی خود دور میشود و به وضعیت
استبداد چندپارهٔناهمگون و چندسر بدل میگردد ،پدیدهای مثل تجاوز را نیز میتواند
در ساز و کارهای ا ِعمال سلطه و سرکوب به کار برد.
نمونه آن ،در تجاوزهای پس از انتخابات و ماجرای کهریزک به شکلی وحشتناک و
فاجعه بار بروز یافت .نوجوانی که امروز در کوچههای ناصرخسرو شهر تهران دیوانه وار
آواز میخواند و هر از چند گاهی مورد تجاوز جنسی نیز قرار میگیرد ،همان نوجوان
پر شوری است که در اتفاقات سال  ۸۸مچ بند سبز بر دست میبست و ندای «رای من
کجاست» سر داده میداد.
وقتی از کهریزک زنده بیرون آمد ،تنها جسم او بود که جان داشت؛ روحش در جایی
دیگر سیر میکرد .او متعلق به اینجا نبود و نیست .حاال کوچههای محلهٔناصرخسرو
نوجوان زیبارویی را گاهی مالقات میکند که جنون سر تا پایش را گرفته است .نوجوانی
که قربانی تجاوز این کوچهها لقب گرفته است .اما پیش از آن قربانی تجاوز حاکمیت در
بازداشتگاه کهریزک بود.
حاکمیت متجاوزان را در مالءعام اعدام میکند و در مقابل هر زمان که اراده کند ،جامعه
را آماج هرگونه تجاوز قرار میدهد ،از حاکمیتی متجاوز بدون شک نمیتوان انتظار
برچیدن تجاوز جنسی را در جامعه داشت.
تجاوز هر روز قربانی میگیرد .در شهر ،در خیابانهای تاریک و خلوت ،در خانه¬ها و
آغوش خانواده ،تجاوز النه کرده است و هر روز طعمه¬ای دیگر را می رباید .خمینی
شهر تنها یک بهانه بود برای عریان ساختن تجاوزی بزرگتر .تجاوز دسته جمعی یک
جامعه نسبت به هم .تجاوزی از سوی حاکمیت بر مردم و از سوی مردم بر مردم .در
نهایت مردم قربانی تجاوز می¬شوند و یک به یک مرگ را تجربه می¬کنند؛ نه لزوما
مرگ جسمی ،که مرگی از جنس تمام دردهای تجاوز در لحظه¬های قربانی شدن تا
تمام سالهای بعد از آن.
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تاریخ فمینیستی تجاوز

سوزان براون*  /رها سپیدیان

«یک ملت مغلوب نخواهد شد مگر زمانی که قلبهای زنانش روی زمین افتاده
باشد .دراین زمان ،شکست اتفاق افتاده است هرچقدر هم که اسلحهها قوی باشد
یا جنگجویان شجاع ».چین ناسیون
تجاوز بیانی برای یک فرهنگ خشن است که از کلیشههای جنسیتی در بین دیگر اشکال
ستم استفاده میکند تا قساوت در حق زنان ،کودکان و به شکل فزایندهای مردان را توجیه
و تقدیس کند .از آنجایی که ریشههای خشونت جنسی به هر موقعیت و فرهنگ جمعی
میرسد ،شیوهای که ساختارهای اجتماعی انتخاب میکنند تا تجاوز را نادیده بگیرند یا به
حساب بیاورند از درجههای هنجارهای بیشتری صحبت میکند.
نجات یافتگان خشونت جنسی بارها و بارها به طبیعت منحصر به فرد و ویران گر تجاوز
گواهی میدهند .تجربیات و سخنان آنها تأثیری را که تجاوز جنسی بر زندگی انها گذاشته
است تایید میکند:
«چیزی که من پشت سر گذاشتم یک عمل جنسی نبود ،احساس میکردم به قتل
رسیدهام».
«کسی برای اینکه با او صحبت کنم نبود ،چون میترسیدم که هیج کس حرف مرا
باور نکند .بنابراین سکوت اختیار کردم».
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ریشه کلمه تجاوز ( )Rapeدر زبان یونانی باستان یافت می شود که معنای آن «دزدیدن»
است .ریشه یابی این کلمه به تنهایی ،فرضهای فرهنگی درون آن را نشان میدهد .تا زمان
قوانین مکتوب در دوران معاصر ،تجاوز به زنان به عنوان یک جرم علیه مالکیت بنا شده بود
و خسارت آن مستقیما متوجه شوهر یا پدر قربانی بود.
قانون عبری اولیه هم قربانی و هم متجاوز را به طور برابر به مرگ محکوم کرده بود .اگرچه
امتیازهایی انحصاری با توجه به زمان ومکان وجود داشت .اگر تجاوز در محدوده شهری اتفاق
میافتاد ،زن باید با داد و جیغ عدم مواقفت خود را اعالم میکرد -عملی منطقی تا ساکنین
شهر بیایند و کمک کنند .بیرون از محدودههای شهر ،جایی که احتمال کمک بسیار کمتر
بود مجازات زن حذف میشد و مجرم باید با پرداخت مهریه با قربانی خود ازدواج میکرد.
در قرون وسطا زنان یهودی توانستند حق طرح دعوی و پیگیری علیه مجرم را به دست
بیاورند .در مناطق کمی ،خسارت به خود قربانیها پرداخت میشد نه به شوهران و پدران
آنها.
تا زمان ادوارد دوم قانون غربی اعالم نکرده بود که یک زن غیر باکره هم میتواند به زور مورد
تجاوز قرار بگیرد ،البته توسط غیر همسر .قانون ادوارد هم چنین کمکهای فراوان دیگری
به ساخت قانونی تجاوز کرد .در منطقهء زیر نظر ادوارد مفهوم تجاوز قانونی در بین درجات
متفاوت تجاوز قرار گرفت.
قربانیهای خشونت جنسی معموال فرایند تحقیق الزم برای پیگرد قانونی جرایم حنسی
را به عنوان آخرین مرحله از یک مجموعه خشونت برآورد میکنند .طبیعت آزاردهندهء
آزمایشهای فیزیکی ،سخت گیری در فرایند بازجویی و مدت زمان از موقع اظهار تا دادگاه،
اهتمام و طاقت سرسختترین قربانیها را از بین میبرد .فرایند جنایی نمایان گر نهایت
تضاد تجاوز است :افشا در عرصهء عموم و بازرسی یک خشونت به شدت شخصی .زمانی که
نمایندگان قانون و نهادهای پیگیر بطور خستگی ناپذیر برای آسان کردن پروسهء گزارش
تجاوز تالش میکنند ،واقعیت همواره یکسان میماند :بنابه دالیل خیلی شخصی و مهم،
بعضی از قربانیها هرگز تجاوز را گزارش نمیدهند.
با وجود گامهای بلندی که برای تسهیل پیگرد قانونی متجاوزان و افزایش گزارشها برداشته

*مدیر اجرایی برنامههای تجاوز جنسی ائتالف واشنگتن

شده ،هنوز قوانینی وجود دارد که در تجاوزهای نکاحی ،مجازاتی برای مجرم قائل نیستند
یا برای ان تنبیه بسیار کم تری در نظر میگیرند و حکم خود را بدون نظرخواهی از
قربانی صادر میکنند.
«آنها درنهایت به من گفتند که من دروغ میگویم ،آنها به من گفتند که من احتماال
با شریک زندگیام رابطهء جنسی داشتهام و احتماال ترسیدهام که حامله باشم .آنها
میخواستند بدانند آیا او تا حاال از من خواسته با دوستانش رابطه داشته باشم».
در حالی که تعاریف قانونی متفاوتی از عمل تجاوز وجود دارد و تاریخ به وجود آمدن
مفهوم اجتماعی تجاوز بسیار مهم است ،برای نجات یافتگان خشونت جنسی تعریف تجاور
بسیار ساده است :عمل جنسی با زور .وسایل این اجبار متنوع است :نیروی شهوانی و
بیرحمانه ،اسلحهها ،تهدیدها ،وابستگی ،فقر ،طرد و ترس.
تجاور قسمتی از رشته بزرگتر خشونت است .خشونت جنسی میتواند به عنوان یک
سلسلهء به هم مرتبط دیده شود .تمامی اشکال خشونت جنسی از هم دیگر تغذیه و
یکدیگر را تقویت میکنند .خشونت جنسی میتواند آزار احساسی باشد مثل هیزی
کردن ،متلک گفتن و استفاده از اشاره و حرکت .خشونت جنسی همچنین میتواند به
شیوهء آزارهای بیشتر جسمانی باشد مثل ایذاء جنسی و تجاوز.
بسیاری از فرایندهای عمومی سازی و کلیشهها میتواند به عنوان یک فرایند عقالنی
سازی در جهت آزار و بد رفتاری استفاده شود .در مورد تجاوز جنسی ،تصورهای اولیه
توجه به رنگ پوست و گرایشهای جنسی ،مانع از گزارش خشونت و دسترسی به خدمات
الزم شده است.
خشونت جنسی در محیطهایی روی میدهد که آزار ،تهدید و تحقیر وجود دارد .خشونت
جنسی زمانی که کارکنان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند وجود دارد .خشونت جنسی در
جایی که زنان مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار میگیرند حاضر است .خشونت وقتی زنان
در پورنوگرافی مورد تحقیر قرار میگیرند وجود دارد.
کالم ،تصاویر و نگرشها هستند که محیطی را که خشونت جنسی در آن رونق میگیرد
خلق میکنند .رسانهها ارزشهای اجتماعی که در آن خشونت جنسی را قابل قبول
جلوه میدهد تقویت و بازتاب میکنند .رسانهها همچنین نقشهای جنسیتی را که در
آن مردان و پسران تشویق میشوند پرخاش جو و تهاجمی باشند و زنان مطیع ،تقویت
میکند .این ساختهای نگرشی و فرهنگی اولیه ،بنیانی برای توانایی رشد خشونت
جنسی میسازد.
خاتمه دادن به تجاوز شامل همبستگی سیاستها و رویههای جدیدی است که هم
دادخواهی و هم التیام قربانیان را تسهیل کند.
برنامههای جبران سازی ،تقویت و پاالیش قربانیان این جرایم و دسترسی به دعوی
قضایی ،خدمات برای قربانیان و دسترسی به امکانات قانونی را بهبود خواهد بخشید و در
ادامه آموزش ویژه برای قوهء قضاییه ،مجریان و وکالی مدافع و پرسنل پزشکی ،مصمم
بودن و امکان پیروزی در دادگاه را برای قربانیان تجاوز بهبود میبخشد.
«من همیشه این درد را حس خواهم کرد ،اما زنده خواهم ماند و امیدوارم شما
دیگر قربانیان هم همین کار را انجام دهید .ما از آنچه آنان فکر میکنند قویتر
هستیم».

تحقق پدرساالری در جنایتی به نام تجاوز

اهرم مؤثری برای مهار زنان و محدود کردن
آزادی عملشان است .اما آنچه تجاوز را حفظ
میکند هیچ توجیه زیستشناختی ندارد
آنگونه که عدهای تصور میکنند مردان ذاتاً و
طبیعتاً دارای غریزهء جنسی قوی و غیرقابل
کنترل هستند چراکه شواهدی از پژوهشهای
مردمشناسانه نشان میدهد غریزه جنسی
مردانه به نگرشها و ارزشهای فرهنگی
بستگی دارد و در واقع ایدئولوژی مردساالر
و مناسبات مردساالرانه است که تجاوز را
حفظ میکند و به آن مشروعیت میبخشد.
ایدئولوژی مردساالر ،زنان را یا مادرانی مورد
احترام و یا اشیائی جنسی برای کام¬جویی
ِ
خواست مردان تصاحب است و در
مرد میداند.
جنسی زنان ،مقاصد خودشان را
روابط
کنترل
ِ
دنبال میکنند .ایدئولوژی مردساالر در همان
حال که به ظاهر تجاوز را محکوم میکند
در نهان با عادی شمردنش به آن مشروعیت
میبخشد.
از سوی دیگر قربانیان تجاوز (همان زنان) غالباً
در طی جریان دادرسی در دادگاه به محاکمه
کشیده میشوند و گناه جرم به گردن خودشان
میافتد .مقررات تأیید و اثبات در محاکمههای
مربوط به تجاوز نقش مهمی بازی میکنند.
در دادگاهها پیش از آنکه به وضعیت روحی و
جسمی زن قربانی توجهی شود قضات بایستی
در مورد صحت مدارک مجاب شوند و مث ً
ال در

قوانین فعلی باید شاهدی برای اثبات ادعای تجاوز وجود داشته باشد .از آنجا که به ندرت
شاهدی بر وقوع تجاوز وجود دارد صدور حکم محکومیت در اینگونه موارد به دشواری
انجام میشود .زنان خیلی پیش از اینکه کار به دادگاه بکشد مورد تحقیر و ناباوری قرار
میگیرند و غالباً به خاطر شیوۀ بازجویی از قربانیان و شیوۀ انجام معایانات پزشکی تمایلی
به گزارش موارد تجاوز ندارند.
رسیدن به این بصیرت که میل جنسی علت اصلی ستم بر زنان است و مردان از پیکر
زنان علیه زنان بهره¬برداری میکنند برای هر زنی که بخواهد جایگاه شخصی و سیاسی
خود را در جامعه بشناسد ضرورتی انکارناپذیر است .چنانچه سلطه آشکار مردانه در حوزۀ
خصوصی و نیمه خصوصی به چالش گرفته نشود ،سلطۀ پنهان پدرساالری در ساخت
دولت ،امنیت کامل خواهد داشت.

خط صلح  -آبان 1390

هرگاه مسئله آزارجنسی یا تجاوز یا کتک
زدن زنان در جامعه مطرح میشود بهانۀ
جامعه برای نادیده گرفتن این گونه مسائل
این است که چنین حوادثی برای مردان هم
روی میدهد؛ یعنی اگر زنان کتک میخورند
مردان هم کتک میخورند ،اگر به زنان
تجاوز میشود مردان هم در امان نیستند.
جای تعجب است که چگونه بسیاری از ما
متوجه نیستیم شمار مردانی که اینگونه
آسیب میبینند به مراتب کمتر از زنان است.
در واقع کانون تخیل آزار جنسی ،بدن زنان
است نه مردان و آزارجنسی و تجاوز مگر
در موارد استثنائی کاری است که مردان با
زنان میکنند.
به عقیده¬ی دیلی (یکی از نظریه¬پردازان
در حوزه¬ی زنان) ،مردساالری به واسطه
خویشتن حقیقی
خشونت و آزار و سرکوب،
ِ
زنان را سرکوب میکند و به همین دلیل
نابودیِ افسانهها ،نامها ،ساختارهای اجتماعی
کردن
و ایدوئولوژیهایی که مردان برای سد
ِ
رشد تخیل زنانه به خدمت میگیرند برای
زنان ضرورتی انکارناپذیر است.
تجاوز که مبنای آن نابرابری است در مردان و
تا حدودی زنان ،این ذهنیت را ایجاد میکند
که زنان را دست کم بشمارند و حتی با زنان
همچون انسانهایی ناقص رفتار کنند .به
همین دلیل تجاوز را میتوان و باید به منزلۀ
اهانتی به انسانیت و نقض حقوق مدنی تحت
کنترل درآورد .تجاوز ،تحقیر صریح جنسی
است که تبعاتی همچون تنزل مقام انسانی
آنان به حد شی ء یا کاالی جنسی ،تحمل
درد یا حقارت ،آسیب روانی و تصویر شدن
زن در موقعیت تسلیم یا بردگی برای زنان
به دنبال دارد.
برخی از نظریه¬پردازان نظیر کالرک و
لوئیس معتقدند هراس از تجاوز جنسی روی
همۀ زنان تأثیر میگذارد و تأثیر آن بر شیوۀ
لباس پوشیدن ،برنامه ریزی ساعات روزانه و
مسیرهای آمد و ش ِد زنان مانع از فعالیتهای
آنان میشود و آزادیشان را محدود میکند.
این وحشت به هیچ وجه بیاساس نیست
چون هیچ زنی در برابر تجاوز مصونیت ندارد.
در بررسی مسئلۀ تجاوز باید سه موضوع
را در نظر داشت :نخست آنکه چرا تجاوز
روی میدهد و چه نگرشها و باورهایی
از آن حمایت میکنند؛ دوم بررسی قید و
بندهای قانونی و اجتماعی که مانع از دست
یابی زنان به حقوق قانونی خود است؛ و سوم
درک احساس قربانیان تجاوز.
تجاوز جنسی نمایشی از خشونت و
سلطه¬جویی است که قربانی را از ارزش
و اعتبار انسانی خالی میکند .تجاوز حتی
میتواند عملی سیاسی باشد آنجا که اختیار
بدن زن را از او سلب میکند و جزء مایملک
مرد و دولت قرار میدهد .هیچ زنی از
تجاوز در امان نیست و این به همه زنان
میآموزد در انقیاد مرداناند و ایشان را در
هراس دایم نگه میدارد .به این ترتیب تجاوز

هایا آزادی
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تجاوز و سوءاستفاده جنسی ،از
آن دست آسیبهای اجتماعی
است که خود معلول مشکالت و
نابسامانیهای اجتماعی فراوانی
است و در عین حال میتواند عامل
بروز ناهنجاریها و مشکالت روحی و
روانی و اجتماعی زیادی در قربانیان
تجاوز باشد .کودکان از آن دسته
گروههای آسیبپذیری هستند
که همواره در معرض انواع جرایم
جنسی قرار دارند .تجاوزهای جنسی
متعددی در بستر خانوادههای
نابسامان ،چه در خود خانه و چه به
دلیل طرد فرد از خانه ،در جامعه رخ
میدهد که اکثر آنها از نگاه رسانهها
پنهان میماند .اثرات مخرب و در
بیشتر مواقع همیشگی تجاوز جنسی
در قربانیان و عدم حمایت جامعه و
نهادهای دولتی از آنها ،خود بستر
مولد بسیاری از ناهنجاریهای جامعه
خواهد بود .الیههای پنهان جرمهای
جنسی که به دلیل ساختارهای
اجتماعی معموال در لفافه میمانند،
امکان نگاهی واقعبینانهتر به آنچه را
در جامعه میگذرد سلب میکند .از
این رو برای واکاوی چنین آسیبهای
اجتماعی ،بسنده کردن به خبرهای
رسانهها در خصوص تجاوزهای
دستهجمعی ،نمی تواند تمامی ابعاد
مسئلهای به نام تجاوز جنسی را
روشن کند .در این گفتگو از زبان
یکی از مددکاران اجتماعی در حوزه
کودکان در ایران ،پرده از برخی
تجاوزهای خاموش برداشته شده
است.

چه رفتارهایی را میتوان رفتار
متجاوزانه تلقی کرد؟
هررفتاری که به حریم شخصی فرد به
زور وارد شود ،به نظر من رفتار متجاوزانه
است و این تجاوز میتواند به صورت
کالمی و یا فیزیکی باشد .وقتی به روح
و روان فرد دیگر نفوذ پیدا کنی و به
زور آزاری را به او برسانی از نظر من
متجاوزانه است .موارد عمدهای که دراین
زمینه برای ما اتفاق افتاده است بیشتر
از جانب خانواده و فامیل نزدیک انجام
شده است .مانند :برادر به خواهر ،دایی
به خواهرزاده و پدر به دختر .دو مورد
وحشتناکی که داشتیم تجاوز پدر به پسر
و پدر به دختر خودش بود .یک نمونه
دیگر نیز داشتیم فرزند صیغه بود و در
محل به او به طور مکرر تجاوز میکردند.
در برخی موارد فرد قربانی بعد از تجاوز
فراموشی اتفاقی که برایشان افتاده
برای
ِ
به خودزنی پرداختهاند.

گفتگو از پروانه رنجبرزاده

چه افرادی بیشتر قربانی تجاوز
هستند؟ (از لحاظ جنسیت و سن و)...
کودکانی که حمایت پدر و مادر بر
آنها کمتر است ،کودکی با مادرش در
خیابان دیده میشود ،اگر تنها بیرون
برود برای او حریمی قائل هستند نسبت
به کودکانی که هیچ حمایت کنندهای
ندارند .همچنین ،پسرها بیشتر درمحیط
بیرون از خانه و دخترها در خانواده مورد
تجاوز قرار میگیرند.
قربانیان تجاوز ،خود
به نظر شما
ِ
مستعد قربانی شدن هستند یعنی
تجاوز افراد خاصی را تهدید میکند
یا تجاوز جنسی معلول شرایط جامعه
است و خطری است که برای همه به
یک اندازه وجود دارد؟
فرقی ندارد .کافی است حمایت اجتماعی
و خانوادگی کم باشد .به عنوان مثال
نمونهای که داشتیم دختری  ۱۳ساله بود
که نامادریاش او را از خانه بیرون میکند
و او تا مدتها پشت د ِرخانه میماند تا
کسی کمکش کند یا برگردد به خانه و

سپس به پارک نزدیک خانهشان میرود
و گروهی از پسرها به او تجاوز میکنند و
مدتها در اختیار آنها بوده و حتی مواد
مخدر را توسط او امتحان میکردند.

اولین چالشی که قربانی تجاوز با آن
روبهرو میشود چیست؟
احساس میکند مقصر است و نمیداند
مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
احساس میکند آسیبی که دیده تقصیر
خودش بوده ،مستحق آن بوده است،
یعنی دچار اعتماد به نفس پایین میشود.

تجاوز فردی از نیاز
جنسی کنترل نشده بر
میآید ولی وقتی گروهی
از افراد به فردی تجاوز
میکنند به نظر من جامعه
مقصر است و جامعه
باعث شده چنین روح
حیوانی در افراد رشد کند

تجاوز جنسی چه تاثیری بر زندگی
آیندهء فرد دارد ،آیا زندگی او را
مختل میکند؟
بله ،مختل میکند .چون فرد احساس
میکند که حیوانی پست است که دیگران
از او سوء استفاده میکنند و در آینده هم
از برقراری رابطه جنسی باز میماند.
حمایت از قربانیان تجاوز جنسی
چگونه باید باشد تا دوباره بتوانند به
زندگی اجتماعی بازگردند؟
با تشکیل جلسات گروه درمانی و صحبت
کردن .در ذهن نماندن و بازگو کردن
مشکل و کمک روانکاوان میتواند آنها
را به زندگی اجتماعی برگرداند .قبل از
دختران فعال سیاسی بودند که
انقالب
ِ
به زندان میرفتند و مورد تجاور قرار
میگرفتند اما از میان آنها زنهایی
هستند که همچنان با وجود قربانی شدن
دوباره به زندگی برگشتند.

چه ارتباطی میان نیاز جنسی و تجاوز وجود دارد؟
تجاوز فردی از نیاز جنسی کنترل نشده بر میآید ولی وقتی گروهی از افراد به
فردی تجاوز میکنند به نظر من جامعه مقصر است و جامعه باعث شده چنین روح
حیوانی در افراد رشد کند.
معموال اینطور هست که کسی که مورد تجاوز قرار میگیرد خودش هم به این عمل
دست میزند و مستعد تجاوز کردن است.
برای فرد متجاوز چه میتوان کرد؟ آیا میتوان فرد متجاوز را قربانی
شرایطی دیگر دانست؟
آنها نیز باید مورد روانکاوی قرار گیرند .اگر به زندان یا کانون اصالح و تربیت هم
بروند ،آنجا هم باید روان درمانی شوند.
NGOها چگونه میتوانند در کاهش مواردی نظیر تجاوز ایفای نقش کنند؟
عمدهترین فعالیت این است که پدرها و مادرها را مداوم هوشیار کنیم و با بچهها
صحبت کنیم.

قربانی تجاوز احساس میکند که حیوانی پست است
که دیگران از او سوء استفاده میکنند و در آینده هم
از برقراری رابطه جنسی باز میماند
درحال حاضر در بسیاری از کشورهای غربی برای مقابله با جرایم ،با استفاده
از روشهای تغییر موقعیتهایی که امکان وقوع جرم را ایجاد میکند ،از
روشهای مبتنی بر مجازات فاصله گرفتهاند .به نظر شما راه پیشگیری و
مقابله با چنین فجایعی چه میتواند باشد؟
ما به بچهها آموزش میدهیم .میگوییم شبها بیرون نروند .به آنها میگوییم هر
اتفاقی افتاد به ما بگویید .تجربیاتی هم که داشتیم برای بچهها تعریف میکنیم.
و در آخر از شما میخواهم در رابطه با دو مورد از قربانیان تجاوز که با آنها روبهرو
بودید صحبت کنید.
یک مورد پسری است که وقتی  ۵ساله بود پدر و مادرش طالق میگیرند و پسر
نزد پدر زندگی میکند .پدر به طور مداوم او را مورد تجاوز قرار میداد ،به طوری
که کودک گمان میکرد که رابطه پدر و پسری همین است .وقتی  ۱۲ساله میشود

در گفتوگو با یکی از دوستاش متوجه میشود که چنین نیست و سپس عمهٔ پسر به ما
مراجعه کرد و تنها کاری که توانستیم انجام دهیم سپردن حضانت پسر به عمه بود.
مورد دیگر ،تجاوز برادر به خواهر کوچکش که  ۱۶ساله بود .سپس دختر انجمن را پیدا کرد
و مادرش در صحبت با ما گفت که :ما خانه خریدیم و هزینه وام مسکن را پسرم پرداخت
میکند و از رفتار پسر با دختر هم خبر داشت ولی کاری نمیکرد .دختر را از خانواده به
بهزیستی بردیم ولی به دلیل شرایط بد در بهزیستی دختر رضایت داد به خانه برگردد و ما هم
نتوانستیم کاری کنیم و تنها به او آگاهی دادیم که تو حق داری در مقابل این عمل مقاومت
کنی .چون خانههای امنی برای بچهها نداریم .بچهها تحمل شرایط نامساعد بهزیستی را
ندارند و ترجیح میدهند به خانواده برگردند.
*گفتوگو با یکی از مددکاران و فعاالن حقوق کودکان در ایران
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زنان افغان در اسارت سنتهای قبیلهای
تفکرات سلفی گری با ساختارهای قبیله ای به راحتی قابل ترکیب است و برای تداوم این باورها اسالم سفلی و سنت های
قبیله ای در هم آمیخته و سبب اسارت زنان گردیده است .اما این که سنت های قبیله ای در مورد زنان حتی بر باورهای
سلفی از اسالم هم در جامعه قبیله ای برتری دارد ،به این دلیل است که سنت های قبیله ای در مورد زنان در متن دستورات
اسالم نیست اما باورهای ارتجاعی از دین توجیه گر این سنت ها شده و آن را به اباحه تبدیل کرده است.
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برخي ها بدين باورند كه افغانستان سرزمين
تضاد ها و پارادكس هاست ،اين سرزمين
بهترين و آزاد ترين قانون اساسي را دارا مي
باشد ،امادراطاعت و پيروي ازقانون اولين
كشوري است كه قانون را زير پا مي گذارد و
دردامن فساد اداري غرقند .يكي از پارادكس
هاي موجود در جامعه افغاني موقعيت و
جايگاه اجتماعي زنان در نگرش هاي مدرن
و سنتي آن است .قانون اساسي افغانستان،
قانوني است كه بيشترين سهم و جايگاه
سياسي و اجتماعي را به زنان قايل شده
است ،اما در همين جامعه بسياري از زنان
چنان غرق درسنت هاي قبيله اي هستند
كه موقعيت وجايگاه اجتماعي كه درقانون
براي آنان در نظر گرفته شده است؛ اصال
نمي توانند درك كنند.
قانون اساسي جديد افغانستان ،با نگرش
اومانيستي -اسالمي ،بنيانگذار تهدابي است
كه مي شود دموكراسي را در آن بنانهاد،
درچنين نگرشي است كه در ماده  22آن
آمده است «:هر نوع تبعيض و امتياز بين
اتباع افغانستان ،ممنوع است ،اتباع افغانستان
اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق
و وجايب مساوي مي باشد ».اين ماده صريح
ترين ماده اي از قانون اساسي كشوراست
كه هرگونه تبعيض را میان زنان و مردان،
مردود مي شمارد و رسما حقوق زن و مرد را
برابر قانون مساوي مي داند ،هرچند كه در

قانون اساسي داود خان و رژيم كمونيستي
پيشين نيز اشاره اي به آن شده است؛ اما
تااين اندازه از صراحت و روشني برخوردار
نبود و نيز زمينه اجرايي در جامعه پيدا
نكرد ،ولي اكنون با توجه به وضعيت
مطلوب پيش آمده بعد از موافقت نامه
بن ( 15دسامبر  )2001مردم كشورما
زندگي سياسي -اجتماعي جديدي را در
سايه دموكراسي آغاز كرده اند ،به همين
دليل قانون اساسي جديد سعي كرده است
خود را به تمامي معاهدات بين المللي
حقوق بشر ،پايبند نشان دهد و در ماده
هفتم تاكيد دارد كه”:دولت ،منشور ملل
متحد ،معاهدات بين الدول ،ميثاق هاي
بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده
است و اعالميه حقوق بشر را رعايت مي
كند”.
در كنار اين تعهدات دولت موقت افغانستان
با حمايت هاي بين المللي ،كميسيون
مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد
تا از هر نوع تبعيض قومي ،مذهبي ،جنسي
و ...در كشور جلو گيري كرده و در برابر
نقض آن ايستادگي نمايد .قانون اساسي
جديد در ماده  58آن رسما برتشکیل
اين كميسيون صحه گذاشته است”:
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق
بشردرافغانستان و بهبود وحمايت ازآن،
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

را تاسيس مي نمايد ،هر شخص مي تواند
در صورت نقض حقوق بشري خود ،به اين
كميسيون شكايت نمايد ،كميسيون مي
تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را
به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از
حقوق آنها مساعدت نمايد”.
پيوستن افغانستان به «كنوانسيون رفع
هرنوع تبعيض عليه زنان» نشان دهنده
اين حقيقت است كه زنان افغانستان
بايد از دام اسارت رها شوند و به حقوق
انساني خود نايل آيند .دوران سياه طالبان
تلخ ترين و دهشتناك ترين تجربه اي بود
كه زنان افغانستان پشت سر گذاشتند ولي
همين تجربه تلخ زمينه اي شد براي اعاده
بسياري از حقوقي كه زنان افغانستان در
گذشته از آن محروم بودند ،نفس پيوستن
افغانستان به اين كنوانسيون،گام بزرگي در
راستاي اعاده حقوق زنان افغانستان استهر
چند تاكنون از سوي پارلمان افغانستان به
تاييد و تصويب نرسيده است.
با توجه به پاي بندي افغانستان به اين
معاهدات ،قانون اساسي جديد راه را براي
مشاركت سياسي زنان در جامعه افغاني،
باز گذاشته و ماده  62قانون اساسي فقط
ازشرايطي نام مي برد كه يك رييس
جمهور بايد دارا باشد و هيچ قيدي وجود
ندارد كه مانع كانديد شدن زن در مقام
رياست جمهوري در افغانستان شود .يكي

محمد اسحاق فیاض
ديگر از كار هاي نيكي كه در مورد زنان صورت
گرفته سهميه بندي حضور آنان در قدرت
سياسي افغانستان است ،زيرا در جامعه مرد
ساالر افغاني اگر سهميه ای برای زنان درنظر
گرفته نشود ،به مرور زمان بار ديگر حقوق
آنان پايمال خواهد شد ،در نظرگرفتن 25%
سهميه براي زنان در مجلس نمايندگان ،سنا
و شوراهاي واليتي نشان ميدهد كه قانون
اساسي و قانون مدني افغانستان تمامي راههاي
مشاركت زنان را در قدرت تضمين مي نمايد.
طبيعي است كه حضور زنان در اجتماع و
سياست ،به عنوان نيمي از پيكره جامعه،
زمينه رشد و آگاهي و توانمندي اجتماعي را
در تمامي زمينه ها به بار خواهد آورد و درخت
علم و دانش و تخصص هاي گوناگون در ميان
زنان و مردان افغان ،به بار خواهد نشست.
اماآيا وضعيت زنان درافغانستان همطراز با
همان جایگاهي است كه در قانون براي آنان
در نظر گرفته شده است؟ براي اين پاسخ
كافي است كه به گزارش های سازمان ملل
كه در باره زنان افغان انتشار يافته توجه شود
و يا به گزارش هاي دهشتناكي كه از كشتن
و شكنجه زنان افغان در خانه ها و نگاهي كه
مردان قبيله نسبت به زنان دارند توجه گردد.
معاون صندوق وجهی سازمان ملل متحد
برای زنان در افغانستان آقای ضیا شیخ مي
گويد :نقش زنان در پروسه صلح و ثبات در
افغانستان کمتر از آن است که انتظار می رفت.
به باور ضیا شیخ ،ازدواج های اجباری و ضعف
اقتصادی فامیل ها باعث ازدیاد خشونت علیه
زنان در افغانستان می گردد .بر اساس گفته
مسئول كميسيون حقوق بشر تنها در واليت
هرات درسال جاری  78مورد شکایت زنان،
ازنقض حقوق شان به ثبت رسیده و دراین
مدت 14 ،مورد قتل زنان براثرخشونت های
خانواده گی به وقوع پیوسته است .براساس
آمار وزارت امورزنان طی سال جاری ،حدود
 2176مورد خشونت علیه زنان رخداده است
اين خشونت ها عبارت بوده است از :ازدواج
اجباری،لت وکوب ،خودسوزی وقتل .متاسفانه
اين نشان مي دهد كه درافغانستان بجاي آن
كه آمار هاي خشونت عليه زنان پايين بيايد
هرسال افزايش پيدا مي كند.
به راستي چرا علي رغم چنين قانون اساسي
باز چنين وضعيتي براي زنان در جامعه حاكم
است؟ مشكل اساسي همان پارادوكسي است
كه در جامعه افغاني وجود دارد و به آن اشاره
گرديد .نگرش سنتي و قبيله اي كه رفتارها و
باورهاي سنتي شان را به نام اسالم نيز توجيه
مي كنند .اگربه رفتاري كه مردان قبيله اي
نسبت به زنان دارند دقت شود ،به سادگي
روشن مي گردد كه آنان هيچ گونه احترام
انساني نسبت به آنان قايل نيستند ،زيرا اگر
آنان را به عنوان يك انسان احترام مي كردند
هرگز گوش و بيني و نوك انگشتان زنان را
نمي بريدند ،حتي چنين رفتاري از نظر اسالم
نسبت به حيوانات هم روا نيست چه رسد به
انسان .اما انچه كه مردان را وادار به اين رفتار
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ضد انساني مي كند ،باورها و برداشت هاي قبيله اي است،
اخالق و رفتاري هاي قبيله اي چنين بينشي را براي آنان داده
است كه زن را موجود بدنام و عاجزي بدانند كه فقط بايد در
خانه وسيله اي براي دفع شهوت مرد و برده اي براي كار درخانه
باشند.
هر در چند دنیای مدرن امروز برخی از احکام فقهی که در
اسالم نسبت به زنان دارند ،انتقاداتی صورت می گیرد ،از قبیل
ممنوعیت مشارکت سیاسی زنان در هرم قدرت ،بیرون رفتن
زنان بدون اجازه شوهر از خانه ،عدم تساوی ارث میان زن و
مرد ،انحصار حق طالق در دست مردان ،تعدد زوجات و ...اما در
افغانستان قبل از آن که این اینگونه احکام فقهی سدی در برابر
فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان ایجاد کند ،سنت های
اجتماعی و باور های قبیله ای است که آنان را به دام انداخته
اند .البته در کنار باورهای سنتی تفسیر بنیادگرایانه در قالب
باورهای سلفی از اسالم سبب توجیه و تحکیم سنت های قبیله
ای در افغانستان گردیده است .در واقع تفسیر سنتی از دین و
باورهای قبیله ای و حضور مالهای سنت اندیش و روسای قبایل
در راس هرم اجتماعی جامعه افغانی بخصوص در جنوب کشور،
به مثلث شوم اسارت زنان در جامعه افغانی تبدیل گردیده است.
ممکن است گفته شود که همین که سنت های قبیله ای با
دستورات دینی در قالب تفسیر ارتجاعی از دین توجیه می شود
بازهم این دین است که زنان را در جامعه افغانی به اسارت برده
است ،باید گفت که دستورات اسالم تمام آن چیزی نیست که
طالبان و یا مولوی ها و مالهای سنت اندیش از دین ارایه می
دهند ،هرچند از دین و بخصوص دین اسالم تفسیرها و قرائت
مختلفی ارایه گردیده است ،اما تفسیربنیاد گرایانه افراطی از نادر
ترین تفسیرهایی است که سلفی ها به آن باور دارند و تفکرات
سلفی گری بیشتر در جوامعی از کشورهای مسلمان رواج دارد
که گرفتار ساختارهای اجتماعی قبیله ای است ،یعنی تفکرات
سلفی گری با ساختارهای قبیله ای به راحتی قابل ترکیب است
و برای تداوم این باورها اسالم سفلی و سنت های قبیله ای در
هم آمیخته و سبب اسارت زنان گردیده است .اما این که سنت
های قبیله ای در مورد زنان حتی بر باورهای سلفی از اسالم
هم در جامعه قبیله ای برتری دارد ،به این دلیل است که سنت
های قبیله ای در مورد زنان در متن دستورات اسالم نیست اما
باورهای ارتجاعی از دین توجیه گر این سنت ها شده و آن را به
اباحه تبدیل کرده است.
چندی پیش در رسانه ها این خبر به نشر رسید که مردي
انگشتان زنش را بريده است .اين زن كه به بیمارستان انتقال
داده شده بود گفت ،شوهرش او را لت و کوب کرده  ،آب جوش
بر سرش ريخته و انگشتان پاى چپش را با کارد قطع نموده
است .او که يک طفل شير خوار پنج ماهه دارد در حالى که
اشک ميريخت گفت“ :شوهرم بهانه گيرى ميکرد ،هفته پيشتر
با مرمى(گلوله) به پايم زد و حاال انگشتان پايم را بريده است”.
قطعا چنین برخوردی نسبت به زنان در اسالم وجود ندارد و
اسالم تاکید های زیادی نسبت به خوشرفتاری به زنان دارد،
اما مسئله ننگ ناموسی که برخواسته از سنت های قبیله است،
سبب بروز چنین خشونت هایی می شود و مالهای سنتی که
امور دینی جامعه قبیله ای را در اختیار دارند ،در برابر چنین
جنایاتی سکوت اختیار می کنند و با عدم تمکین زن در برابر
شوهر آن را توجیه می کنند.اگربه رفتاري كه مردان قبيله
نسبت به زنان دارند دقت شود ،به سادگي روشن مي گردد كه
آنان هيچ گونه احترام انساني نسبت به آنان قايل نيستند.
در قرآن زن و شوهر را نسبت يه يك ديگر ،لباس هم ديگر مي
دانند«هن لباس لكم و انتم لباس لهن ...آنان لباس براي شما و
شما لباس براي آنها هستيد» و نيز مي گويد:
«...ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ...براي شما از
جنس خودتان جفتي آفريد تا در كنار او آسايش داشته باشيد».

ازجمله حقوق آدميان ،برخورداري از آرامش در طول حيات
است و ازدواج زمينه ساز آرامش روحي و رواني براي زن و
مرد خانواده است،اما آيا با چنين رفتاري كه مردان قبيله اي
بازنان دارند ،اين مردان لباسي براي زنان شان هستند و يا
اين زنان در كنار شوهران شان در آرامش هستند؟ در حالي
كه براساس گفته دكتران تعداد زيادي از زنان درافغانستان
گرفتار مشكالت زياد روحي و رواني هستند كه ناشي از رفتار
بد مردان در خانواده شان است .در حالي كه اسالم خانواده را
مايه آرامش و قرار مي داند و ازدواج را مايه آرامش روحي و
رواني مرد و زن مي داند ،اما آيا خانه مرداني كه تفكر قبيله
اي دارند براي زنان مايه آرامش است؟
در حالي كه ازنظر اسالم زن و مرد به عنوان يك انسان از يك
آفرينش برخوردارند و در اسالم هيچ تفاوتي ميان زن و مرد
از ناحيه خلقت و آفرينش وجود ندارد ،هر دو از يك ماهيت
انساني برخوردارند و در ويژگيهاي انساني با هم مشتركند.
قرآن در آيه  13سوره حجرات يادآور ميشود كه انسانها از
يك مرد و زن آفريده شدهاند؛ يعني همان طوري كه آفرينش
اوليه انسان اعم از زن و مرد يكي است ،تداوم بقاي انسانها
نيز به طور مساوي از يك زن و مردند ،اگر تمايزات قومي و
قبيله ي ميان انسانهاست به خاطر آن است تا همديگر را
بشناسند وگرنه رنگ ،پوست ،نژاد و نيز جنسيت هيچ كدام
عامل برتري نيست .قرآن به دنبال اين بيان فورا ً عامل برتري
را بيان ميكند .از نظر قرآن تنها عاملي كه مي تواند انساني
را بر انساني ديگر برتري دهد ،پرهيزگاري و كمال جويي
است « :اي انسانها شما را از يك مرد و زن آفريديم ،و گروه
گروه و شعبه شعبه قرار داديم تا همديگر را بشناسيد ،همانا
گراميترين شما پرهيزگارترين شماست ».به راستي جرم
زناني كه قرباني خشونت هاي سنت قبيله اي مي گردند در
كدام يك از دستورات اسالم قابل تطبيق است؟
درحالي كه اين مردان خود را مسلمان مي دانند و حتي
بيشتر از ديگران تظاهر به دين مي كنند.
با توجه به وضعیت موجود در مقاله هایی که در این مورد

داشته ام مهم ترين راهكاری که برای برون رفت از این
چالش در قدم اول می توان ارایه داد ،این است که دولت
افغانستان و نیز نهادهای همسو با حقوق بشر و نهادهایی
که برای ازادی و حقوق زنان در کشور کار می کنند،
این است که نهضت علمی و حرکت تبلیغاتی گسترده
را برای از بین بردن سنت های قبیله ای آغاز نمایند
و باورهاي مردان قبيله را نسبت به زنان تغيير دهند
و در سايه اين تغييرات است كه مي توان اميد وار بود
خشونت عليه زنان درافغانستان كاهش پيدا مي كند .در
غير اين صورت اگر نهاد هاي طرفدار حقوق زنان بارها
و بارها اظهار تاسف نمايند و آمار هاي بلند باالیی از
ميزان جرم و جنايت و خشونت عليه زنان منتشر كنند
و هيچ راه حل عملي براي رفع اين گونه خشونت ها
در دست نداشته باشند ،چه كاري از انها ساخته است؟
درحالي كه آنان حتي در روستاها رفته نمي توانند چه
رسد به اين كه مسايل حقوق زنان را ميان زنان تبليغ
نمايند .در جامعه قبيلوي بهترين راه حل براي تغيير
باورهاي قبيله اي روحانيون بيدار و هوشيار هستند كه
از راه تبليغ ديني به مردان قبيله بفهمانند كه زنان نيز
انسانند و ازحقوق و كرامت انساني برخوردارند و انسان
حتي حيوان را نيز انگشتان و گوش و بيني نمي برند چه
رسد به انسان بي گناهي كه فقط جرمش زن بودن است
و بس .اما در مقابل این راهکار ،این سئواالت مطرح است
که آیا در جامعه قبیله ای روحانی روشنفکر و بی باور در
برابر سنت ها قبیله ای یافت می شود؟ و ایا چنین افرادی
قدرت حضور و تبلیغ در چنین جامعه ای را دارد؟ آیا این
روحانیون قدرت نفوذ پذیری در میان توده های سنت
گرا دارند؟ سئوالی است که این قلم هم از پاسخ آن عاجز
مانده است و با توجه به این بن ها است که زن افغان
باید در دایره تکراری سنت های قبیله ای و تراژدی های
جاهلی قربانی گردد.
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شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از بررسی وضعیت حقوق بشر ایران با توجه به
وخامت موضوع رای به تعیین گزارشگر ویژه برای موضوع ایران در فروردین ماه  ۱۳۹۰داد،
در پی این تصمیم در خردادماه سال جاری ،از میان کاندیداهای این موضوع بنا به دالیلی
که شرح خواهم داد ،یکی از ضعیفترین نامزدها به نام «آقای احمد شهید» برای این سمت
انتخاب شد.
به گفته خود ،ایشان پس از حدود دو ماه فعالیت ،ارزیابی اولیه خود از نقض حقوق بشر در
ایران را  ۲۳مهرماه منتشر کرد ،گزارشی ضعیف ،پرنقض ،دستچین شده که دستمایه این
نوشتار است و به نظر نگارنده نمیتواند از سوی مدافعان ایرانی حقوق بشر مورد استقبال
قرار گیرد.
گزارشگر ویژه ،تعریف و سازوکار
گزارشگر ،منصوبی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت یک
کشور یا منطقه که وضعیت حقوق بشر در آن وخیم ارزیابی میشود است که بصورت ساالنه
ماموریت آن تمدید میشود به جز گزارشگر سرزمینهای اشغالی که تا زمان پایان اشغال
گزارشگر ویژه خواهد داشت.
در حال حاضر تعداد نه گزارشگر همچون گزارشگر کره شمالی ،سودان ،سرزمینهای اشغالی
و… در شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالیت میکنند .این گزارشگران گزارشات خود را به
مجمع عمومی سازمان ملل ارایه میکنند.
گزارشات شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه ،فاقد پشتوانه و ضمانت اجرایی است و حداکثر
ظرفیت آن میتواند موضع گیری مجمع عمومی در قبال گزارشات و تمدید ماموریت
گزارشگر باشد (ایران یکی از رکورد داران چنین محکومیتهایی در سازمان ملل متحد است)،
این واکنشهای سیاسی عمدتا از سازوکار اخالقی برای تاثیر گذاری بهره میبرند و در واقع
همچون تمام بخشهای سازمان ملل به غیر از شورای امنیت فاقد ضمانت اجرایی هستند.
با این حال دولتها به دلیل بار سیاسی و اخالقی معرفی شدن به عنوان یک حکومت ناقض
حقوق بشر سعی میکنند در مقابل شورا و چنین محکومیتی قرار نگیرند ،همانطور که دولت
ایران این تالش را نشان داده است.
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه
آندرس آگوئیالر اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق
بشر در ایران بود که در  ۱۹اکتبر۱۹۸۴برابر با مهرماه  ۱۳۶۳براساس قطعنامه ۱۹۸۴ /۵۴
از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد .آقای آگوئیالر در مارس
 ۱۹۸۶به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی
که بهعهدهاش گذاشته شده بود ،از سمت خود استعفا کرد و رینالدو گالیندوپل ،حقوقدان
و دیپلمات السالوادوری بر اساس قطعنامه  ۵۵/۱۹۸۷کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۱
مارس  ۱۹۸۷که مطابق است با  ۲۱اسفند  ۱۳۶۵به جای او به عنوان دومین نماینده ویژه
انتخاب شد.
در ماه مارس  ۱۹۹۵رینالدو گالیندوپل در حالی که حتی امکان سفر به ایران را کسب کرده
بود به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسالمی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او
استعفا کرد و موریس دنبی کاپیتورن در  ۲آگوست  ۱۹۹۵به عنوان سومین نماینده ویژه
جایگزین او شد .مأموریت او در سال  ۲۰۰۲پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در
کمیسیون حقوق بشر رأی الزم را کسب نکرد ،پایان یافت.
اکنون احمد شهید ،وزیر خارجه سابق کشور مالدیو بدون داشتن تجربه ماموریت بین المللی
در مقایسه با رقیبان خود .به دلیل تعامل شورا با حکومت ایران و پذیرش شرطهایی که دولت
ایران برای همکاری با گزارشگر مطرح کرده بود یعنی «مرد باشد ،آسیایی باشد و مسلمان
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باشد» بعنوان تنها گزینه مطرح انتخاب شده است.
رویکرد دولت ایران برای تضعیف عملکرد شورا
در مقابل بیتجربگی آقای احمد شهید دولت ایران بر اساس تجربه  ۳۲ساله خود با اطالع
از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران برای تضعیف گزارش از روز نخست برنامه ریزی کرد
و گامهایی را برداشت.
در گام نخست علیرغم اینکه در هیچ کجای دنیا متهم نحوه رسیدگی به اتهامات خود را
تعیین نمیکند ،دولت ایران خواسته خود مبنی بر «مرد بودن ،آسیایی بودن و مسلمان
بودن» گزارشگر را به شورا تحمیل کرد ،مسئلهای که بعنوان اولین خطای شورا ،باعث انتخاب
شدن یکی از ضعیفترین نامزدها برای این سمت شد .موضوعی که قطعا در دراز مدت
موجبات تضعیف شورا را نیز فراهم خواهد کرد.
در گام دوم با توجه به اینکه دولت ایران مطلع بود سفر به ایران اصلیترین هدف آقای احمد
شهید خواهد بود و آقای شهید نیز به اجازه دولت ایران برای سفر نیاز دارد و بر این اساس
ایشان سعی خواهد کرد به هر نحوی رضایت دولت ایران را جلب کند ،با شانتاژ خبری از
سویی و از سویی دیگر با امیدوار نگه داشتن آقای شهید وی را به سوی تلطیف و تضعیف
گزارش به قصد جلب رضایت ایران که احتماال میتواند به بدست آوردن اجازه سفر منتهی
شود سوق داد.
در گام سوم دولت ایران پس از انتشار گزارش ضعیف گزارشگر ویژه ،در عین اینکه از این
گزارش بیشترین رضایت را میتوانست داشته باشد ،در یک مجموعه نمایش ساختگی به
صورت گسترده به آن واکنش خصمانه نشان داد و ضمن سخیف خواندن این گزارش،
آقای شهید و منابعش را سیاسی و بازیچه خواند .این موضوع برخالف آنچه که عموما تصور
میکنند نشانه عملکرد مثبت آقای شهید یا نارضایتی دولت ایران نیست بلکه در واقع زمینه
را برای اعالم مخالفت رسمی ایران با سفر آقای شهید همچون گزارشگران ویژه و موضوعی
سابق آماده میکند و حتی بر فرض تمایل ایران به سفر کنترل شده آقای شهید ،گزارشگر
ویژه را برای راضی نگاه داشتن حکومت ایران که مهمترین ابزار موفقیت در پرونده را در
اختیار دارد مجبور به تضعیف گزارش بعدی که در اسفندماه ارایه خواهد شد میکند.
احمد شهید ،ارزیابی از موفقیت
در نگاه اداری به ماموریت آقای احمد شهید و بعنوان یک آسیب همانطور که در سطور فوق
اشاره شد ،در بین دو فاکتور «یک گزارش جامع» و «سفر به ایران و مالقات با مسئوالن
ایرانی» ،نقطه موفقیت ماموریت وی از منظر اداری که آقای شهید نیز آن را پنهان نمیکند
سفر به ایران خواهد بود .سفری که بر فرض انجام نیز دولت ایران نقش تعیین کننده در
بازدید وی از اماکن یا گفتگو با افراد را دارد .با این حال نفس این سفر موفقیت در ماموریت
کاری برای آقای شهید خواهد بود.
بنابراین باید تاکید کنم در واقع کارکرد این گزارشگر برای شورا و ملل متحد در واقع تعامل
با حکومت ایران و نه دقیقا «گزارشگری» از وضعیت حقوق بشر ایران است.
نقدی بر گزارش
آقای احمد شهید در کنفرانس خبری خود در شهر نیویورک در روز  ۲۰اکتبر به صراحت بر
اینکه او در گزارش خود سعی نموده است «زمینههای اصلی» نقض حقوق بشر در ایران را
بررسی کند تاکید کرد ،او گفت اطالعات وسیع و جامعی در اختیار داشته و به گزارشی که
منتشر کرده است اطمینان صد در صد دارد ،وی همچنین مدعی شد با جمعیتهای ایرانی
مدافع حقوق بشر بسیاری مالقات کرده است هر چند ایشان هیچ اشارهای به اسامی این
گروهها و منابع خود نمیکند ولی الزم میدانم اشاره کنم نه فقط سازمان متبوع بنده بعنوان
یکی از شناخته شدهترین گروههای ایرانی مدافع حقوق بشر که اکثریت مطلق گروههای
ایرانی مشابه نیز بنا به تحقیق بنده هیچ تماسی از سوی آقای شهید نداشتهاند و بعضی
همچون سازمان متبوع بنده تماسهایشان با آقای شهید بیپاسخ مانده است.
همچنین برخالف دفاعی که در روزهای اخیر بعضا از گزارش وی صورت گرفته و آن را
گزارشی سمبلیک (نمادین) خواندهاند باید اشاره کنم اساسا سمبل باید بر اساس واقعیات و نه
بر اساس ذهنیات و مالحظات حاصل شود و البته که خود آقای شهید در هیچ کجای گزارشش
این گزارش را سمبلیک نمیداند و اساسا در اسناد حقوقی نیز گزارش سمبلیک تعریف نشده
است .آقای احمد شهید حتی اگر محدودیت حجمی داشت در گزارش میتوانست به راحتی،
حداقل به آمارها اشارهای نماید.
برای بررسی مدعیات ایشان با در نظر گرفتن محدوده اصلی و زمانی گزارش آقای احمد شهید
که از ابتدای سال  ۲۰۱۱تا زمان انتشار گزارش بوده ،الزم است اشاره شود در این محدوده
حکومت ایران و رسانههای وابسته به آن و همینطور گروههای مدافع حقوق بشر مجموعاً
 ۳۲۵۰گزارش از نقض حقوق بشر را منتشر کردهاند ،از این تعداد گزارش حداقل ۸۲۱
گزارش پس از شروع کار آقای احمد شهید در سمت گزارشگر (از ابتدای آگوست) منتشر
شده است .گزارشگر  ۱۹تا  ۲۶درصد (متغیر به تناسب ماه) از گزارشات نقض حقوق بشر نیز
خود رسانههای مورد تائید حکومت ایران بودهاند.
با این حال مجموع گزارشاتی که آقای احمد شهید در گزارش خود مورد استناد یا استفاده
قرار داده است از  ۶۰گزارش تجاوز نمیکند .برای درک بهتر این موضوع به نمودار ذیل

ضعف محتوا:

اعدام
بخش اعدام برجستهترین قسمت گزارش آقای
احمد شهید است که سعی نموده است با تکیه
بر آمار این بخش نگرانی عمده خود را بیان
کند ،آقای احمد شهید در گزارش خود آمار
اعدام شدگان در سال  ۲۰۱۱در ایران تا زمان
نگارش گزارش را  ۲۰۰فقره اعالم کرده است.
این در حالی است که آمار منتشره حکومتی
یا درج شده در رسانههای داخلی  ۳۰۸فقره
اعدام در سال  ۲۰۱۱تا زمان تهیه گزارش را
روایت میکند و از سویی گروههای غیردولتی
مدافع بشر نیز  ۱۳۹فقره اعدام (جمعا ۴۴۷
فقره) را گزارش کردهاند ،گزارشاتی که البته با
سکوت دولت ایران روبه رو بوده.
بنابراین حتی اگر معیار را همان گزارشات
مورد تایید حکومت ایران در نظر بگیریم تعداد
اعدامها  ۱۰۸فقره بیشتر از گزارش آماری
آقای احمد شهید است( .به نمودار مقابل
بنگرید).
همچنین آقای احمد شهید در حالی برای
جزئیترین قسمتهای بعضی اخبار دست چین
شده فضا اختصاص دادهاند که در مورد اعدام
زندانیان عقیدتی در ایران فقط به عدد ۳
اعدام در سال  ۲۰۱۱اشاره میکنند .سه اعدام
شدهای که آقای شهید حتی نامی از آنان ذکر
نمیکند.
این بخش نیز مانند بخش فوق ناقص است زیرا
اعدام شدگان سیاسی در ایران در سال ۲۰۱۱
بالغ بر  ۱۰تن میشوند (علی صارمی ،جعفر
آقایی ،زهرا بهرامی ،محمد علی حاج آقایی،
حسین خضری ،عزیز خاکزاد ،محمود براهوئی،
شهرام ناروئی ،ظهور احمد و جهانبخش
براهوئی) که راوی عمده این اعدامها خود
حکومت ایران بوده است .اعدامیانی که بعضی
متهمان هیچ اقدام خشونت باری در کارنامه
خود حتی به گواه حکومت ایران نداشتند.
همچنین آقای احمد شهید در گزارش خود
بعنوان یک موضوع مهم ،مسئله اعدامهای
دسته جمعی و در مالء عام را مورد توجه قرار
نمیدهد ،در حالی که از ابتدای سال ۲۰۱۱
بصورت رسمی تعداد  ۵۱فقره اعدام در مالء
عام از سوی حکومت ایران صورت گرفته است.
همچنین از دیگر قسمتهایی که اساسا آقای
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بنگرید.
ضعف در عملکرد آقای شهید و تعدیل
گزارش را به نظر نگارنده میتوان به خوبی
در مقایسه حجم وجودی گزارشات ،حجم
مورد استفاده و سهم گزارشات رسمی
و تایید شده از سوی حکومت ایران به
خوبی ارزیابی نمود .قابل کتمان نیست که
روایت و مستند کردن حجم گستردهای از
نقض حقوق بشر در ایران نیازی به سفر
به ایران ندارد .به نظر نویسنده ،اگر معیار
تعیین کننده برای وضعیت حقوق بشر در
ایران ،گزارشگری خود حکومت ایران قرار
میگرفت گزارش کامل تری در مقایسه با
گزارش آقای احمد شهید قابل ارایه بود.
الزم به اشاره میدانم که حجم استقبال
غیرحرفهای از عملکرد آقای شهید در حدی
بود که بعضی رسانهها ،بیتوجه به پیامدها،
حضور ناقص و نمایشی ایران پس از ۱۵
سال غیبت ،در کمیته حقوق بشر در تاریخ
 ۱۸اکتبر که اساسا با شورای حقوق بشر
سازمان ملل تفاوت دارد و گفتگوی ایران
با کارشناسان کمیته در قبال گزارشی که
خود دولت ایران بسیار پیش از انتخاب
گزارشگر به کمیته ارایه داده بود را بدون
هیچ ارتباطی بعنوان موفقیتی برای آقای
احمد شهید معرفی کنند!
نقد به گزارش را بر دو بخش نقد به ساختار
و نقد به محتوا ادامه خواهم داد.
نقد ساختار گزارش
بسیاری از کسانی که از گزارش آقای احمد
شهید دفاع کردهاند ،مهمترین عوامل را
کمبود زمان و مقدماتی بودن این گزارش
دانستهاند ،به نظر نگارنده این توجیه
پذیرفتنی نیست چرا که مهمتر از نقص بر
محتوای گزارش آقای احمد شهید ،نقص
ساختار است که ارتباطی به محدوده زمانی
ندارد و از تجربه و دیدگاههای گزارشگر
ناشی میشود .خود گزارشگر محترم نیز
در نشستهای خبری خود به کرات بر
این موضوع که در گزارش خود به موارد
اصلی نقض حقوق بشر پرداخته است تاکید
میکند.
در گزارش آقای احمد شهید در حالی که
برای «بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای
خارجی» بعنوان یکی از دوازده بخش اصلی،
فضا اختصاص داده شده آن هم در حالی که
تنها دو پرونده را مورد توجه قرار میدهد که
یکی از پروندهها ،پروندهای نه چندان جدید
است که خوشبختانه امروز تمام متهمان آن
نیز آزاد هستند ،هیچ بخشی به موارد مهمی
چون موارد ذیل که بعضا تیترهای اسناد
حقوقی هستند اختصاص نداده است:
 اعدام زندانیان سیاسی در ایران عدم رسیدگی پزشکی و مرگ زندانیانبیمار
 کشته شدگان تجمعات و اعتراضاتمسالمت آمیز در ایران
 -مشکالت اقلیتهای قومی و به خصوص

کردها در ایران
 حقوق کارگران و حقوق سندیکایی منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز حقوق کودکان نقض گسترده آزادی بیان و ممانعت ازگردش آزاد اطالعات
 نقض حقوق اصناف و اتحادیهها فقدان امنیت مدافعان حقوق بشرنقد به محتوای گزارش و نواقص
در این بخش سعی خواهم کرد دستچین شده
بودن ،ناقص بودن و ضعیف بودن گزارش احمد
شهید را با تکیه بر آمار مستندی که وجود
دارد در مهمترین بخشها نشان دهم

احمد شهید به آن نمیپردازد میزان صدور احکام اعدام در ایران است ،تعداد  ۴۸۱فقره در
سال  ۲۰۱۱از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران حکم اعدام صادر شده است و گزارشگر
عمده این احکام هم خود حکومت بوده است.
آقای احمد شهید در بیان جزییات گزارش خود اشاره میکند که  ۱۰۰اعدام شده در
سال  ۲۰۱۱مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند .بر اساس آماری که در دسترس هست
و با توجه به نقص کلی که در آماردهی آقای شهید وجود دارد در واقع  ۳۲۰اعدام شده
مربوط به جرایم مواد مخدر هستند ۴۵ ،اعدام متهم به تجاوز به عنف ۱۹ ،اعدام محاربه
و مفسد فی االرض ۱۶ ،اعدام مربوط به اتهام قتل ۵ ،اعدام مربوط به سرقت مسلحانه۳ ،
اعدام مربوط به همجنسگرایان ۱ ،اتهام ارتداد و  ۳۸تن نیز با اتهامات نامعلومی داشتهاند.
همچنین مناسب بود اگر ایشان اشاره میکردند  ۱۳تن از اعدام شدگان سال  ۲۰۱۱را
بانوان تشکیل دادهاند
فعاالن سیاسی
در این بخش در کمال شگفتی آقای احمد شهید تنها به ذکر نام و تضییع حقوق سه
تن میپردازد« ،مهدی کروبی ،میرحسین موسوی و حشمت اهلل طبرزدی» .این در حالی
است که عالوه بر هزاران فعال سیاسی دارای پرونده ،بعنوان یک شاخص در حال حاضر
حداقل  ۶۵۰زندانی عقیدتی شناخته شده با گرایشات سیاسی مختلف در سراسر ایران و
بعضا با شهرت جهانی وجود دارد که هیچ یک در این بخش مورد اشاره قرار نمیگیرند.
متاسفانه آقای احمد شهید حتی اشارهای به حجم باالی زندانیان سیاسی با گرایشات
مختلف در ایران ولو بصورت عددی نمیکند.
متاسفانه حتی آقای احمد شهید به کشته شدگان پس از انتخابات در ایران اشارهای
نمیکند ،حتی اگر موضوع دوره زمانی را در نظر بگیریم ،حداقل اعتراضات  ۲۵بهمن
ماه و نام دو جانباخته «صانع ژاله ،محمد مختاری» میتوانست مورد اشاره قرار بگیرد.
وی حتی به نامههای متعدد و دادخواهی خانوادههای بازماندگان هیچ اشارهای نمیکند.
اهمالی که موجب سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است
فعاالن دانشجویی
در این بخش در گزارش آقای احمد شهید کال به چهار نام اشاره میشود و باز هم به
کثرت موجود در نقض حقوق بشر اشاره نمیشود ،در حالی آقای احمد شهید در این
بخش تنها  ۴نام را مورد اشاره قرار میدهند که آقای «رامین پرچمی» بازیگر سرشناس
سینما را نیز اشتباهاً جزو فعاالن دانشجویی ذکر نام کردهاند.
در این گزارش حتی نامی از فعاالن دانشجویی دربند و سرشناسی چون «مجید توکلی،
بهاره هدایت ،ضیا نبوی ،مجید دری ،مهدی خدایی ،مهدیه گلرو ،شبنم مددزاده و…»
برده نمیشود.
همچنین آقای احمد شهید هیچ اشارهای ،به موضوع مهم دانشجویان ستاره دار و محروم
از تحصیل که در حال حاضر دهها تن را شامل میشوند نمیکند .موضوعی که به کرات
در رسانههای وابسته به حکومت ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است
هنرمندان
گزارش مقطعی گزارشگر ویژه در این بخش بدون اشاره به محدودیتهای هنرمندان ایرانی
تنها به احکام محکومیت  ۵هنرمند اشاره میکند .وی در این بخش حتی به موضوع مهم
بازداشت  ۵مستند ساز که در سطح بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت و همینطور
محکومیت خانم مرضیه وفا مهر (همسر آقای ناصر تقوایی) هیچ اشارهای نمیکند
وکال
گزارش آقای احمد شهید در این بخش اشارهای میکند به نام  ۴۲وکیل و منبعی که
این لیست را در اختیار ایشان قرار داده است ،ایشان در ادامه نام  ۱۱تن از وکال را ذکر
میکنند و از باقی وکال در این لیست نامی نمیبرند ،اساسا مشخص نیست از افرادی
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مانند دکتر محمد شریف ،عمادالدین باقی،
نقی محمودی ،محمد مصطفایی ،فرشید
یدالهی ،وحید احمد فخرالدین و… .که در
یک گروه بندی کاری مشخص نیستند نیز
در این میان نامی وجود دارد یا خیر.
همچنین متاسفانه ایشان موضوع مهم
شکنجه آقای جاوید هوتن کیان را بعنوان
یک وکیل دادگستری ،علیرغم وجود
مستندات مورد توجه قرار نمیدهند
فعاالن محیط زیست
در این قسمت از گزارش آقای احمد شهید
به یکی از تجمعات اخیر مردم در شهرهای
تبریز و ارومیه اشاره میشود و بازداشت ۶۰
نفر و زخمی شدن  ۴۵نفر.
هر چند در مورد زخمیها مستندی در
دسترس اینجانب نبود ولی اسامی بازداشت
شدگان که انتشار یافته است فقط در یک
لیست  ۱۰۰شهروند را شامل میشود.
همچنین وی هیچ اشارهای به بازداشت
 ۴شهروند مریوانی فعال محیط زیست از
«انحمن سبز چیا» به نامهای آقایان «محمد
ایرج قادری»« ،شریف باجور»« ،بهروز
داروند» و «رحیم باجور» نمیکند.
گزارشگر ویژه همچنین به موضوع
محکومیت به اعدام یک محیطبان منطقه
دنا و در آستانه محکومیت مشابه قرار داشتن
دو محیطبان دیگر اشارهای نمیکند
اقلیتهای قومی و مذهبی
در این بخش که اولین نقد به آن را میتوان
ادغام دو موضوع گسترده اقلیتهای قومی
و مذهبی با هم دانست ،آقای احمد شهید
هیچ اشارهای به مهمترین مشکالت اخیر
اقلیتهای قومی و ملی در ایران همچون
محرومیت آنان از آموزش به زبان مادری و
نقض حقوق فرهنگی آنان نمیکند.
ایشان همچنین هیچ اشارهای به توپ باران
مناطق مرزی و مسکونی غرب کشور که
موضوعی مطرح در سطح بین المللی است
و آواره شدن صدها مرزنشین و تخریب
محیط زیست و زمینهای کشاورزی انان از
سوی نیروهای نظامی ایران در درگیری با
نیروهای حزب حیات آزاد کردستان را در
پی داشته است نمیکند.
در موضوع اقلیتهای مذهبی و در مورد
اقلیت مذهبی بهایی نیز ،ایشان تنها به
دربند بودن  ۱۰۰تن از آنان اشاره میکند
و هیچ اشارهای به اینکه  ۳۰۰تن از آنان
پروندههای در حال رسیدگی در دادگاهها
دارند نمیکند ،این در حالی است که جامعه
بهایی نماینده شناخته شدهای در سازمان
ملل متحد دارند و مستندات کافی برای ارایه
در اختیار آنان در این رابطه است.
همچنین در بخش جامعه مسیحیان ایران
تنها به دو نام آقایان ندرخانی و خانجانی
اشاره میکند ،وی در این گزارش هیچ
اشارهای به بازداشت  ۷۰نوکیش مسیحی در
ماههای گذشته نمیکند ،در حالی که هنوز
آخرین نفر از این بازداشت دسته جمعی به

نام فرشید فتحی در زندان است.
وی همچنین اشارهای به توقیف شش هزار
جلد انجیل از سوی دولت ایران و همچنین
بازداشت شدگان دیگر ماههای اخیر اینجامعه
همچون « ،محمد بلیاد ،نازلی کماریان ،پرویز
خلج و مهدی فروتن ،وحید روفوگر ،رضا
کهنموئی ،ماتیاس حقنژاد ،واهیک آبراهامیان،
مصطفی زنگویی ،ابراهیم فیروزی و…»
نمیکند.
همینطور در بخش مهمی چون دراویش

گنابادی وی بدون اشاره به محدودیتهای
اینجامعه همچون تخریب زیارتگاههای آنان،
پیگرد وکالی مدافع آنان همچون فرشید
یدالهی ،تنها به ذکر نام  ۸تن از بازداشت
شدگان اینجامعه میپردازد ،این در حالی
است که در طی هفتههای اخیر درگیریهای
خشونت باری که موجب کشته شدن یک
تن و بازداشت و زخمی شدن دهها تن از
اعضای اینجامعه منجر شد اشارهای نمیکند،
همچنین هیچ اشارهای به محکومیت دسته
جمعی  ۱۸۹نفر از اعضای اینجامعه در شهر
بروجرد به حبس ،شالق و جریمه و همچنین
اجرای حکم شالق  ۱۴تن از آنان در بیدخت
نمیکند و عمال یکی از حادترین مشکالت

جامعه حقوق بشری ایران را مورد کم توجهی قرار میدهد.
ایشان به وضعیت جامعه اهل سنت با ذکر کلیاتی از مشکالت آنان و اشاره به دو نام
بسنده میکند و هیچ اشارهای به تخریب مدارس اهل سنت ،توهین به مقدسات آنان در
رسانهها ،همچنین محکومیت یکی از دامادهای مولوی عبدالحمید از رهبران جامعه اهل
سنت به ده سال زندان و بالتکلیفی داماد دیگر ایشان در زندان نکردهاند ،همچنین ایشان
به درگیریهای شهروندان اهل سنت در شهر تایباد در اعتراض به عزل امام جمعه سنی
این شهر و دستگیر شدگان و زخمیهای این واقعه اشارهای ندارد.
در کمال شگفتی ،آقای احمد شهید حتی به وضعیت آیت اهلل بروجردی بعنوان یک
روحانی دگراندیش و سرشناس که علیرغم بیماری همچنان دربند است اشارهای نمیکند

نقص محتوا در نقص ساختار

در بخشهای ذیل سعی خواهم نمود تا با بررسی اجمالی بخشهای مهمی که اساسا آقای
احمد شهید در گزارش خود در نظر نگرفته بودند و با اشاره به حجم و اهمیت گزارشات
موجود در آنان ،اهمیت این موارد و ضرورت وجود آنان که بیانگر گستردگی بخش دیگری
از نقص حقوق بشر است را مورد تاکید قرار دهم.
وضعیت زندانیان عقیدتی
آقای احمد شهید علیرغم اهمیت ،چنین بخشی را در نظر نگرفته است ،وی با حذف
این بخش عمال عالوه بر عدم اشاره به حضور دست کم  ۶۵۰زندانی سیاسی در حال
حاضر و صدها پرونده در حال رسیدگی ،هیچ اشارهای نیز به نام حداقل  ۱۷زندانی
سیاسی محکوم به اعدام به نامهای «زینب جاللیان ،عبدالرضا قنبری ،لقمان مرادی،
احمد دانشپور مقدم ،محسن دانشپور مقدم ،زانیار مرادی ،حبیب اهلل لطیفی ،حبیب اهلل
گلپریپور ،سید سامی حسینی ،شیرکو معارفی ،یونس آقایان ،سید جمال محمدی ،رشید
آخکندی ،انور رستمی ،رستم ارکیا ،مصطفی سلیمی ،حسن طالعی» نمیکند.

گزارشگر وضعیت حقوق بشر برای ایران همچنین به جز موضوع آقای هدی صابر هیچ
اشارهای به مرگ زندانیان بیمار در ایران و افرادی همچون «محسن دکمه چی ،حسن ناهید،
البرز قاسمی» نمیکند.
همچنین وی اشارهای نمیکند به موضوع لزوم رسیدگی به زندانیان سیاسی بیمار ،زندانیانی
چون «حامد روحینژاد مبتال بهام اس ،جعفر اقدامی مبتال به دیسک کمر ،حسن تفاح مبتال
به سرطان خون ،سعید ماسوری مبتال به عفونت فک و دیسک کمر».
همانطور که در بخش اول نوشتار اشاره شد ایشان هیچ اشارهای نیز به اعدام شدن ده زندانی
سیاسی (علی صارمی ،جعفر آقایی ،زهرا بهرامی ،محمد علی حاج آقایی ،حسین خضری ،عزیز
خاکزاد ،محمود براهوئی ،شهرام ناروئی ،ظهور احمد و جهانبخش براهوئی) از ابتدای سال
 ۲۰۱۱در ایران نمیکند
کارگران ،سندیکا و حقوق اتحادیهای
از دیگر بخشهایی که در کمال شگفتی مورد توجه گزارشگر ویژه قرار نگرفت بخش حقوق
سندیکایی ،اتحادیهای و کارگران ایران که جمعیتی بالغ بر  ۱۵میلیون شهروند را در برمیگیرد
و به کرات مورد تاکید اسناد بین المللی قرار گرفته است بود.
گزارشگر محترم میتوانست ضمن برشمردن ممانعت دولت ایران از ایجاد سندیکاها و
انجمنهای مستقل مدافع حقوق کارگران به تجمعات متعدد کارگران لوله سازی اهواز،
کارگران پتروشیمی بندرامام و کارگران نساجی مازندران که بعضا  ۲۰مرتبه در سال ۲۰۱۱
برگزار شده است اشاره کند ،تجمعاتی که بارها خواستههای سندیکایی خود را بعنوان یک
حق مندرج در اسناد حقوق بشری مطرح کرده بود.
وی همچنین باید اشاره میکرد به محکومیت رئیس سندیکای نیشکر هفت تپه ،محکومیت
 ۴فعال کارگری در تبریز و بالتکلیفی دو ساله رضا شهابی ،عضو سندیکای اتوبوسرانی،
محکومیت بهنام ابراهیمزاده و بالتکلیفی افشین اسانلو.
همچنین ایشان باید اشاره میکردند به ممانعت از فعالیت انجمنهایی چون کانون صنفی
معلمان ایران که اعضای متعددی از آن زندانی شدند و همچنان رسول بداقی ،از سخنگویان
این تشکل در زندان به سر میبرد
آزادی تجمعات در ایران ،قربانیان اعتراضات مسالمت آمیز
آقای احمد شهید در حالی بخشی به بررسی آزادی اجتماعات در ایران اختصاص داده است
که موضوعاتی مهم چون اعتراضات  ۲۵بهمن ماه را مورد رسیدگی قرار نمیدهد.
وی به غیر از عدم اشاره به هزاران شهروند بازداشت شده در مجموعه اعتراضات ،حتی
اشارهای جزئی به کشته شدگان اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات دوره دهم ریاست
جمهوری نمیکند ،اعتراضات و نقض حقوقی که در برآورد شورا از وضعیت وخیم حقوق بشر
در ایران و انتصاب ایشان نقشی تعیین کننده داشته است.
گزارشگر ویژه حتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی میتوانست نامی از «محمد مختاری و
صانع ژاله» بعنوان آخرین جانباختگان وقایع پس از انتخابات در سال  ۲۰۱۱ذکر کند.
وی همچنین هیچ اشارهای به دادخواهی خانوادههای جانباختگان وقایع پس از انتخابات در
ایران نمیکند ،اهمالی که سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را در پی داشته
است
گردش آزاد اطالعات
از دیگر بخشهایی که اساسا آقای احمد شهید در گزارش خود علیرغم اهمیت آن لحاظ نکرده
است باید به موضوع آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات اشاره کرد.
در این بخش میتوان به موضوع مهمی چون فیلترینگ گسترده وب سایتهای اینترنتی توسط

حکومت ایران که بین  ۳تا  ۸میلیون وب سایت را در بر میگیرد اشاره کرد ،همچنین ارسال
پارازیت بر روی فرکانسهای ماهوارهای که مورد شکایت بزرگترین سازمانهای رسانهای
اروپا و آمریکا نیز قرار گرفت اشاره کرد .همینطور مسدود شدن سرویسهای پیامهای کوتاه،
اختالل در اینترنت در تجمعات همچون تجمعات اعتراضی  ۲۵بهمن یا اعتراضات آذربایجان.
گزارشگر ویزه در کمال تعجب حتی به موضوع جمع آوری گسترده دیشهای ماهواره و ورود
به حریم شخصی شهروندان در اقصی نقاط کشور که توسط حکومت بصورت رسمی گزارش
میشود نیز نداشته است.
همچنین ایشان میتوانست به لغو مجوز ده انتشاراتی «جیحون»« ،آگه (آگاه)»« ،بازتاب
نگار»« ،ﻧﯽ»« ،چشمه»« ،کویر»« ،عطایی»« ،روشنگران»« ،ققنوس» و «اختران» که از سوی
حکومت برانداز معرفی شده بودند نیز اشاره کند
وضعیت کودکان
در گزارش آقای احمد شهید ،جای خالی اشاره به حقوق کودکان به خوبی احساس میشود،
آمارهای رسمی همچون  ۶۰۰هزار کودک کار ۳۲ ،هزار کودک بدون هویت ۴۰۰ ،هزار
کودک محروم از تحصیل و وجود ازدواج قانونی زیر سن بلوغ کودکان ( ۱۸سال) میتوانست
تشکیل دهنده قسمتی از این بخش باشد
شکنجه و رفتار تحقیر آمیز
منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز اساسا نام یک سند مهم حقوق بشری است که متاسفانه آقای
احمد شهید آن را در زمره ماموریت و بخشهای تشکیل دهنده گزارش حقوق بشری خود از
وضعیت حقوقی ایران محسوب نکردهاند.
شالق زدن خانم سمیه توحید لو ،آقایان منصور فرجی ،سیاوش اسالمی ،پیمان عارف ،بهروز
جاوید تهرانی ،امین نیایی فر و محکومیت خانم مرضیه وفا مهر به شالق در کنار محکومیت
فعاالنی چون محمد غفاریان ،تارا سپهری فر ،حبیب فرحزادی ،جواد وفایی بصیر ،علی
موسوی ،کاوه اشتهاردی ،ابراهیم بابایی ،محسن صادقی نور ،مهدی کوهکن ،محسن جوادی
افضلی ،ابوالفضل شاهپری ،محمد جواد شاهپری ،ناصر آذر نیا ،همینطور  ۲۰تن از هواداران
تیم فوتبال تراکتور سازی و البته اجرای حکم شالق  ۱۴تن از دراویش گنابادای ،همینطور ۸
اجرای قطع دست و صدور دو حکم مشابه ،شالق خوردن  ۱۸زندانی دیگر به اتهامهایی چون
سرقت و قتل و ..که حکم  ۱۷تن از آنان در مالء عام به اجرا درآمد و همچنین صدور سه
حکم کور کردن چشم میتوانست قسمت بسیار مهم این گزارش باشد
امنیت مدافعان حقوق بشر
این بخش در حدی دارای اهمیت است که ضمن وجود تاکید در اسناد ،اساسا گزارشگر
موضوعی از سوی شورا برای رسیدگی به آن وجود دارد ،با این حال جای خالی این بخش و
محتوای آن در گزارش به خوبی احساس میشود.
گروههای حقوق بشری مانند «مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران»« ،کمیته گزارشگران
حقوق بشر»« ،سازمان حقوق بشر کردستان»« ،کمپین یک میلیون امضاء» و «کانون مدافعان
حقوق بشر» همچنان اعضایی را در زندان دارند و افرادی نیز پس از دریافت محکومیت به
زودی راهی زندان خواهند شد.
ابوالفضل عابدینی ،مهدی خدایی ،محبوبه کرمی ،محمد سیفزاده ،حسین رونقی ملکی،
کوهیار گودرزی ،سعید جاللی فر ،محمد صدیق کبودوند ،نصور نقیپور ،شیوا نظرآهاری ،نوید
خانجانی و… تنها تعدادی از این مدافعان حقوق بشر با شرایط اشاره شده هستند

پیشنهادات

خط صلح  -آبان 1390

در پایان ،با توجه به مواردی که در فوق بدان اشاره کردم معتقد هستم مهمتر از نقص محتوا ،نقص
روشی است که گزارشگر محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در پیش گرفته است.
بنابراین الزم است گروههای مدافع حقوق بشر ضمن ارسال مستمر گزارشات نقض حقوق بشر در ایران
به آقای احمد شهید به وی تاکید کنند که انتشار گزارشی قوی ،کامل ،صحیح و بدون مالحظات سیاسی
و اداری میتواند نقطه موفقیت عملکرد ایشان از دید جامعه ایرانی باشد.
همچنین ایشان باید متوجه شود فرض بر سفر ایشان به ایران همانطور که پیشتر نیز گزارشگرانی
چون گالیندوپل توانستند در اوج قتل عامهای دهه شصت به ایران بروند کامال در کنترل دولت ایران و
هدایت شده خواهد بود .و صرف موفقیت ایشان در ماموریت اداری خود نمیتواند از سوی جامعه حقوق
بشری ایران موفقیت انسانی ایشان در این مسئولیت ارزیابی شود.
نگارنده پیشنهاد میکند از ایشان خواسته شود با گسترده کردن حلقه اطراف خود با گروههای ایرانی
بیشتری برای تهیه گزارش تماس برقرار کنند و باز هم تاکید شود که سفر ایشان و تهیه کردن گزارش
نباید به هدف جلب رضایت حکومت ایران باشد.
ایشان باید به خوبی متوجه نگرانی مدافعان حقوق بشر ایرانی شوند که نقض حقوق بشر بعنوان مثال
«وجود شکنجه» و گستره آن در ایران را نمیتوانند با بررسی یک گزارش اثبات کرد و چنین اثبات
ضعیفی خود عاملی تهدید کننده برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است.
وی باید به خوبی از نقصهای گزارش خود و پیامدهای منفی این موضوع در جامعه حقوق بشری ایران
و سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر مطلع شود.
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برای به دست آوردن یك دیدگاه درباره ی
هویت تاریخ ،باید از یك سلسله معیارها
استفاده كرد  .با توجه به آن معیارهاست
كه می توان دقیقاً درك كرد ماهیت رویداد
تاریخی چگونه است؟
بسیاری از نویسندگان وابسته به رویکرد
ایدئولوژیک در نظریه ی پردازی خود راجع
به تاریخ  ،معموالً دچار چهار اشكال اساسی
می شوند :
 .1بی توجهی به اسناد
 .2ساده انگاری مفرط
 .3نگرش انتزاعی به مسأله
 .4روش شناسی نادرست
در کتاب تاریخ مقطع پنجم دبستان
(صص 109و  110و  )111چنین آمده است:
“...در این هنگام ،افراد خاندان صفویه که
در میان مردم محبوبیت داشتند حکومتی
را تشکیل دادند و به تدریج ،بخش های
مختلف ایران را تصرف کردند .موسس
سلسله ی صفویه ،شاه اسماعیل بود .شاه
اسماعیل ،مذهب شیعه را مذهب رسمی
کشور اعالم کرد .در آن زمان ،در همسایگی
غرب ایران ترکان عثمانی و در شرق ایران،
ازبکان حکومت می کردند .این دو حکومت
از رسمی شدن مذهب شیعه در ایران ناراضی
بودند پس به مخالفت و جنگ با صفویان
پرداختند”.
در پاراگراف بعدی ،در زیر تیتر “جنگ
چالدران” چنین آمده است:
“شاه اسماعیل صفوی ابتدا ازبکان را شکست
داد .سپس در دشت “چالدران” ،با سپاه
عثمانی روبه رو شد .چون عثمانی ها توپ
و تفنگ داشتند ،دالوری های ایرانیان موثر
واقع نشد در نتیجه قسمتی از آذربایجان
به دست ترکان عثمانی افتاد اما پس از

مدتی سپاهیان ایرانی ،سربازان بیگانه را
از سرزمین خود بیرون کردند و همه ی
شهرهای آذربایجان را به ایران بازگرداندند.
در نتیجه ی این تالش ها ،کشور ما از بی
نظمی نجات یافت( .تعلیمات اجتماعی،
بخش دوم ،تاریخ ،درس ،10صفویه،
صص109و 110و)111
 .1نویسنده ی تاریخ مقطع پنجم ابتدایی،
با استناد به کدام منبع تاریخی ادعا
می کند خاندان صفویه در میان مردم
محبوبیت داشتند؟
 .2نویسنده بدون اشاره به دالیل
نارضایتی حکومت عثمانی از رسمی شدن
مذهب شیعه در ایران ،صرفا نفس اعالم
رسمیت این مذهب در ایران را دلیل
این ناخشنودی معرفی و در تالش برای
القاگری ،این موضوع را به ذهن دانش آموز
متبادر می کند که گویی ،رسمیت مذهب
شیعه در ایران ،در کمال آرامش و صلح و
با رضایت همگانی مردم ایران محقق شده
است ،به همین دلیل ،از ابتدای پاراگراف،
تالش می کند نوعی تمایز مذهبی القاء
و به تدریج این باور را بارور ،نهادینه و
سرانجام تثبیت نماید که این اختالف
مذهبی ،از سرچشمه ی خارجی و به دلیل
نارضایتی سنی های عثمانی – صرفا به
دلیل اعالم رسمی تشیع در ایران -ناشی
شده است (به دلیل طوالنی شدن کالم از
شرح موضوع برادران شرلی صرفنظر می
کنم)
 .3تاریخ نویس تعلیمات اجتماعی مقطع
پنجم دبستان ،این حقیقت را به کلی از
نوشتار خود تهی کرده است که بیش از
 60درصد ایران زمین ،در آغاز تاسیس
سلسله ی صفویه سنی مذهب بوده اند

و از یک سو میلیون ها نفر در ایران آن
زمان به ضرب شمشیر ،مذهب تشیع را
پذیرفته اند و از سوی دیگر ،یکی از مهم
ترین دالیل ناخشنودی عثمانی از سلسله
ی صفویه ،گردن زدن صدها هزار نفر در
مرکز آذربایجان (تبریز) تنها به دلیل لعنت
نفرستادن به “خلیفتین” بوده است.
 .4نویسنده در پاراگراف دوم ،موثر واقع
نشدن دالوری ایرانیان در برابر تجهیزات
برتر لشگر عثمانی را ،دلیل از دست رفتن
بخش هایی از ایران می داند؛ این در حالی
است که هردو “میرنشین کرد” (میرنشین
“بوتان” و “جزیره”) در آن مقطع تاریخی
( )1639-1514به دلیل هراس از فتوای
قتل عام (مهدور الدم شدن) مسلمانان
سنی توسط علمای شیعه ی دربار صفوی،
در صفوف عثمانی علیه ایران صفوی،
وارد جنگ شدند و رضایت جمعی هر دو
میرنشین کرد ،منجر به پیروزی عثمانی ها
در جنگ شد.
 .5نویسنده در بند پایانی پاراگراف دوم
در دو جمله ی خبری ،مدعی است که
ایرانیان پس از مدتی ،تمام شهرهای
آذربایجان را به سرزمین خود بازگرداندند
و بیگانگان را از ایران بیرون راندند اما تاریخ
گواه این مدعاست که ایران در پایان 125
سال جنگ (البته با چند سال وقفه های
کوتاه مدت) ،سرانجام مجبور به پذیرش
جدایی بخش هایی از خاک ایران و پیمان
“ذهاب” شدند که امروزه شامل دست کم
 22استان کردنشین ترکیه است.
بر اساس آن چه در ابتدای نوشتار گفته شد
این نوع تاریخ نگاری عالوه بر آنکه از هر
چهار اشکال “بی توجهی به اسناد””،ساده
انگاری مفرط”“ ،نگرش انتزاعی به مسأله”

و “روش شناسی نادرست” بهره می برد بلکه از
یک قاعده ی مطمئن پیروی می کند که می
توان برای توجیه این نوع تاریخ نویسی – و یا
بهتر بگوییم وارونه نویسی  -بدان اشاره ورزید
که همانا “نقض حق دانایی” در چارچوب
“دروغ گویی سیستماتیک” یک نظام تمامیت
خواه است که پیاپی ،در “رسانه”“ ،تبلیغات” و
البته “آموزش” به ابزار “مناسب” و “متناسبی”
برای تحقق شیوه ی تاریخی نگری نظام
تمامیت خواه تبدیل شده است.
سنت بازنویسی و وارونه نویسی تاریخ ،یکی از
ینیادی ترین ویژگی های تمامیت خواهی است
ودراین میان،گوهر ساده اندیش نویسندگان
تمامیت محور،كوشش ایشان در بازنویسی
تاریخ بر اساس مصلحت و سپس بر پا كردن
یك بنای فكری (تمامیت خواهی) بر پایه تاریخ
بازنویسی شده بوده است که با مصداقی جز
“نقض حق دانایی” قابل تاویل نخواهد بود.

نقش اقوام در گذر به دموکراسی

محمد عزیزی

چرا فدرالیسم این روزها موضوع بحث شده است؟
ژئوپولیتیک خاورمیانه متشکل از ملتهای گوناگونی است که بسان موزائیک هایناهمگون در واحدهای
جغرافیایی چیده شده اند .با آغاز قرن بیستم ملت های موجوددر منطقه برای تعیین سرنوشت خود جنبش
های اجتماعی–سیاسی ایجاد نمودند که هربار توسط رژیمهای دیکتاتور منطقه به شدت تمام سرکوب شدند.
حال با تغییروضعیتمنطقه و سقوط تدریجی رژیم های دیکتاتور موجود درآن ،برای حل مشکالت قومی و ملیدر
کشورهای کثیرالمله ای چون ایران بحث فدرالیسم در بین اقشار روشنفکر ایرانو احزاب سیاسی آن تبدیل به
موضوع اهمیت داری شده است .زیرا که فدرالیسم گامپیشروتر و راه حل مدبرانه تری در جهت خرسند ساختن
ملتهای موجود در ایران است.چون با فدرالیسم میتوان وضع حقوقی و سیاسی نوینی بوجود آورد که استحکام
وانسجام برتری داشته باشند.
آیا اداره ی کشور به شکل فدرال در تاریخ ایران سابقه ی تاریخی دارد؟
ایران تا قبل انقالب اسالمی سال  1357بصورت پادشاهی اداره شده است .اما درآذربایجان سابقه ی خود مختاری
بمدت کوتاه موفقیت آمیزبوده ،یکی انجمن ایالتیآذربایجان که به دنبال برقراری مشروطه به سال  1324هجری
قمری در تبریز بوجودآمد .هدف این انجمن،در بدو تاسیس ،انتخاب و معرفی کاندیداهای نمایندگی مجلسبود.
ولی رفته رفته به کارهای بزرگ دیگری نیز دست زده و اعتبار و نفوذش چنانباال گرفت که “محمد علی میرزا”
ولیعهد و حاکم آذربایجان ،به شناسایی و رعایتدستورات آن ناچار شد .از اقدامات مهم و عام المنفعه ی انجمن
تبریز تثبیت نرخ نانو گوشت ،تعقیب محتکرین و مصادره ی اجناس ذخیره شده ی انبارداران می باشد .لیکن
برجستهترین اقدامات این انجمن مبارزه با دیکتاتوری محمد علی میرزا و قانون شکنیهایوی بود.
مورد دیگر فرقه دموکرات آذربایجان است که طبق اسناد و مدارک متقن خدماتی که درطول یک سال حاکمیت
این فرقه در آذربایجان صورت گرفت بیشتر از حکومت  20سالدوره ی رضاشاه بوده است.
یکی از ایراداتی که به فرقه ی دموکرات آذربایجان گرفته شده این است کهاین فرقه تجزیه طلب بوده
و در طول حکومتش باعث تجزیه ی آذربایجان از ایرانشده است .آیا از دیدگاه شما فرقه دموکرات
آذربایجان تجزیه طلب بود؟
فرقه دموکرات آذربایجان در اعالمیه ی  12شهریور  ،1324در اسناد بعدی ورهبران حکومت ملی به شخصه
به کرات اعالم کردند که ما خودمختاری برای آذربایجان با حفظتمامیت ارضی ایران را می خواهیم و موافقت
نامه  23/3/25بین دولت مرکزی ونمایندگان آذربایجان باردیگر صداقت آنها را در حفظ تمامیت ارضی ایران و
تکذیبتجزیه طلبی ثابت کرد .تاریخ هم نشان داد که حق با فرقه دموکرات بوده است.
هم اکنون عراق با سیستم فدرال اداره میشود .آیا این سیستم در عراق موفقیتآمیز بوده است؟
االن نه در عراق و نه در افغانستان درگیری های قومی وجود ندارد ،تنها چیزیکه این دو کشور را آزار می دهد افراط
گرایی دینی است که توسط گروه های افراطیدر این دو کشور مشکالتی را برای ساکنین آن ایجاد کرده است .با
این حساب روشاداره ی عراق بصورت سیستم فدرال تا بحال روش موفقی بوده است.
آقای محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری در سال  1388از فدرالیسم اقتصادی درایران صحبت
کرده بود ،آیا این شیوه می تواند در ایران مطالبات ملتهای ساکن درایران را جواب بدهد؟
شاید این شیوه پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشد ولی مطالبات ملل و اقوامایرانی فقط جنبه ی اقصادی
ندارد .آذربایجان یک موجودیت سیاسی،فرهنگی ،تاریخی وجغرافیایی است و انسانهایی با زبان و فرهنگ معینی
در آنجا زندگی می کنند.آموزش به زبان مادری ،حفظ و توسعه ی فرهنگ ملی ،رفع تبعیض های اقتصادی و
سیاسی واز همه مهمتر تعیین سرنوشت بدست خود ،از حقوق مسلم این ملت است .در نظامفدرال این می تواند
محقق شود.
آقای کروبی کاندیدای ریاست جمهوری سال  1388از فدرالیسم
سخن گفت اما دیگراین موضوع را پیگیری نکرد ،علت این کار را
در چه می بینید؟
اصوال مسئولین نظام جمهوری اسالمی با مطالبات اقوام و ملل ایرانی
بیگانههستند ،و این شامل کروبی و موسوی هم می شود .یعنی اگر دقیقتر
بگوییم در انتخاباتسال  1388و چنانچه پس از آن هم شاهد هستیم
بخاطر اینکه آقایان کروبی و موسوی در رابطه با حقوق مللو اقوام ایرانی
بطور شفاف موضع گیری نکردند ،حمایت اقوام و ملل ساکن در ایرانرا
از دست دادند و همانطور که می دانید در شهرهای آذربایجان جنبش
اعتراضیموسوم به سبزرا نداشتیم.
فدرالیسم در آذربایجان و میان فعالین سیاسی جنبش ملی چه جایگاهی دارد؟
ملت تورک با هموطنان فارس و سایر اقوام موجود در ایران قرنها در کناریکدیگر بصورت مسالمت آمیززندگی کرده
اند .در این زندگی مسالمت آمیز مراوداتفرهنگی طوالنی مدتی با همدیگر داشته اند .طوری که اگر تورکان پارسی
گوی را ازادبیات فارسی حذف کنیم لطمه ی جبران ناپذیری بر شعر فارسی وارد خواهد شد .بههمین دلیل نه در
گذشته و نه در زمان حال تمایالت تجزیه طلبانه جایگاهی در بینتورکهای آذربایجان نداشته است.
البته در حال حاضر هستند احزاب و تشکیالتی که اهداف تجزیه طلبانه دارند .اما فدرالیسم می تواند ارضاء
تمایالت ملی گرایانهی ملت تورک باشد .در نظام فدرال دو گرایش متضاد باهم آشتی داده میشوند :اولعالقه به
خودمختاری و دوم کشش بسوی تشکیل یک جامعه ی کل که همهجماعات عضو رادربر بگیرد .و این هم در حال
حاضر خواسته ی اکثریت تورکهای آذربایجان می باشد.از طرفی دیگرتمایالت استقالل طلبانه به سبب مشخص
نشدن مرزهای فرهنگی درکشورموجب درگیریهای قومی خواهد شد که منطقه را بمدت طوالنی از توسعه و
پیشرفت باز خواهد داشت.
آیا استقالل طلبی در حقوق بین الملل جایگاهی دارد؟
حقوق بین الملل به خواستهای ملت ها اگر بصورت اصول مورد قبول حقوق بینالملل مطرح شود ،احترام می
گذارد ،حتی به تمایالت استقالل طلبانه .اما این حقرا هم بطور کامل به گروههایی نمی دهد که به بهانه ی
استقالل طلبی موجب فروپاشینظام های دموکراتیک شوند.
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بحث از حقوق اقلیت ملی و قومی در مقیاس حقوق بین المللی با توجه به
اینکه این مباحث چندان اثر واقعی درحفظ حقوق اقلیت ها نداشته است در
گذربه دموکراسی نیاز به توضیح ندارد.
از کنگره ی وین در  1815وکنگره ی
برلین  1878و کنفرانس صلح پاریس و
طرح اصل خود مختاری تا میثاق جامعه
ی ملل و منشور ملل متحد از حقوق
مختلف اقلیتهای ملی وقومی سخن به
میان آورده اند.
قطع نظر از میزان تاثیر مقررات بین
المللی در رعایت حقوق در یک کشور،
رابطه ی اقلیت ها با دولت مرکزی و
نقش و تاثیر سیاسی آن ها به نظام
حقوق اساسی حاکم در کشور مورد نظر بستگی دارد .قدرت و ضعف اقلیت
های ملی نسبت به دولت مرکزی به عوامل بسیاری از جمله جمعیت ،مساحت
سرزمین ،توسعه ی اقتصادی و میزان سهم اقلیت ها در ثروت ملی بستگی دارد.
طبعا نظریه ی برتری نژادی نیز که حتی در نوشته های بزرگ مردان اندیشه
نیز دیده می شود خالی از مبانی عقلی واستدالل است ولی نفس تصور نابرابری
نژادی و برتری یکی بر دیگری عواقب سیاسی مهمی داشته و تاثیر و کشمکش
های عمده به بار آورده است که در تاریخ صد سال گذشته آکنده از مثال های
پرمعنا است.
درکشورهای چند ملیتی و چند قومی اقوام تحت سلطه با توسل به نظریه ی
حقوق طبیعی و برابری انسان ها موجب بروز کشمکش در میان کشورها و بروز
بحران شده اند .تسلط یک قوم بر دستگاه دولتی سرچشمه ی نارضایتی ها و
رنجش های قومی و ملی شده است ،حتی در کشورهای دموکراتیک نیز چنین
مشکالت و مسایلی که دغدغه های اصلی اقوام ایرانی است به سهولت حل نشده
اند بلکه با هزینه های سنگین هم برای اقوام و هم دولت مرکزی همراه بوده است.
بسیاری از دالیلی که در کتاب موج سوم دموکراسی هانتینگتون برای گذر به
دموکراسی عنوان شده را به وضوح می توان در وضعیت اجتماعی و سیاسی
ایران امروز مشاهده کرد .از جمله داشتن اتفاق نظر همگانی در ارزش های
سیاسی و اجتماعی ،وجود تجانس گروهی (قومی ،نژادی ،دینی) ،وجود ناجوری
و ضدیتهای گروهی (قومی ،نژادی ،دینی) ،وجود روحیه ی اعتراض و حق طلبی
و  . ...اما در تبیین گذر به دموکراسی به عدم علت عام و مشترک در همه ی
کشورها تاکید شده چرا که علل گذار به دموکراسی در همه جا و در هر زمان
کامال متفاوت بوده است.
با جهانی شدن اطالعات و ارتباطات بیداری و آگاهی ملی نیز از اهمیت قابل
مالحظه ای برخوردار شده است هر چند در ایران کنونی نظام تبعیض سعی
داشته جامعه را از دسترسی به دهکده ی جهانی دور کند ولی امواج ضعیف
این انفجار اطالعاتی دهه ی اخیر شدت یافته و این آگاهی از حقوق و این که
در خارج از مرزهای ایران مردم دنیا به چه سبک زندگی می کنند ودارای چه
حقوقی هستند باعث سازماندهی در میان نخبگان و مردم شده است.
نظام تبعیض جمهوری اسالمی باعث دوری نخبگان مخالف دموکراسی خواه
مرکز و اقوام شده و نگرانی از آینده باعث بی اعتنایی هر دو طرف به هم گشته
و طبیعی است که این بی اعتمادی باعث همکاری کمتر شده و عدم آگاهی از
درد اپوزسیون ها فقط باعث تاخیر در قویتر گشتن بیشتر به عنوان اپوزسیون
می شود.
با توجه به اینکه تنها نقطه ی قدرت نظام تبعیض جمهوری اسالمی سرکوب
جنبش ها و نافرمانی ها نیست باید از جنبش اقوام در ایران به یک گروه و اهرم
فشار تعبیر کرد ،چرا که در بخش اعظم مطالبات قومی هیچ تساهلی وجود ندارد.
جنبش اقلیت های ملی در دو دهه ی اخیر با گفتمان دموکراتیک ملی از چهار
گوشه ی ایران ،به جز بعضی طیف های رادیکال از میان اقلیت ها ،شروع به
پافشاری برمطالبات به حق کرده اند .چاره ی کار در سازماندهی مخالفت عملی با
جمهوری اسالمی در نافرمانی هاست برای اینکه جنبش دموکراتیک ملی اقوام و
مخالفان دموکراسی خواه مرکز نتیجه ای با مخالفت های عملی و نافرمانی داشته
باشد .باید این گزینه ها را بیش تر مد نظر داشت:
 احترام سیاسی مخالفین دموکراسی خواه مرکز به مطالبات اقلیت های ملی. درک درد اقلیت های ملی توسط دموکراسی خواهان مرکز. -از میان برداشتن بی اعتمادی ها با صداقت در مخالفت و همکاری.

فدرالیسم در ایران

گفتوگو با دکتر لطیف حسینی
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امیر مردانی

آن را چه با دید مخالفت نوشدارو ،سراب هوس ،مرگ ایران زمین و تیشه به ریشه
بنامیم و چه موافقانه پیشدارو و هدف محقق آتی بخوانیم ،فدراليسم و مسائل مربوطه
اش به يکي از مباحث جدي در خاورميانه و بخصوص در ايران طي دهه ی گذشته
تبديل شده است .بحث و گفتمان پيرامون این سیستم اداری ،بعنوان سيستمی که
ظرفیت حل مشکالت ناشي از ستمها و کاستيهاي
اتنيکي در جوامع کثيرالمله را داراست ،براي عده اي
جهت رفع مشکالت و معضالت موجود و جلوگيري
از پيدايش روشهاي خشونت آميز و ندادن افسار
به دست اشخاصي که جز گرفتن ماهي از آب گل
آلود مقصود ديگري ندارند ،تنها آلترناتيو و گزينه
ی عملي به حساب می آید .اگر که گذار مسالمت
آميز در رسيدن به يک جامعه ی مدني و قانونمند و
استوار بر موازين دمکراتیک مد نظر است ،چه بسا که
يک سيستم فدرال چه به عنوان گذار و چه به عنوان
هدف نهايي ،توانايي آنرا داشته باشد که نقشي جامع
و سازنده در حل مشکالت سياسي ،اجتماعي و اقتصادي جامعه ايفا کند.
در عین حال ،با رجعت به همان تیشه به ریشه ی موصوف ابتدایی ،باید اذعان داشت که
مشکالت و عواقب پیش بینی پذیر و غیر قابل پیش بینی گذار به فدرالیسم در جوامعی
که نه طعم دموکراسی را چشیده اند و نه عادت به زندگی بدون “آقاباالسر” داشته اند ،نیز
باید که همراه با مثمرات فدرالیسم ذکر گردد .نشان دادن اين مشکالت ،زاويه ي ديد آن
عده از عالقه مندان این مفر را گسترش خواهد داد که تصور مي کنند فدراليسم يا حتي
تمرکززدايي ،چون فرمولي جادويي است و به محض در پيش گرفتن آن ،تمام مشکالت
جامعه دود شده و به آسمان خواهد رفت .واقف بودن به اين مشکالت از سوی دیگر ،اين
توانايي را به ما اعطا خواهد کرد تا از همان ابتدا ،خود را براي پيمودن راهي نه چندان
هموار آماده ساخته و با درايت ،بهترين (و شايد عملي ترين) راه را از ميان امکانات موجود
براي جامعه ی خود برگزينيم و کارايي سيستم منتخبه را در پيش روي داشته باشيم.
با این حال ،گروههايي که خواهان استقرار و تحکيم دمکراسي و موازين انسان دوستانه
در ایرانند و هچنين افرادي که در چهارچوب حق تعيين سرنوشت خواهان برون رفت از
مرزهاي کنوني اند و با اعمال خشونت و خونريزي مخالف ،بهتر از هر کسی می دانند و
که حداقل سود استقرار يک نظام فدرالي استوار بر اصول اوليه ی دموکراسي ،اشاعه ی
فرهنگ دموکراسي در جامعه ای است که سنتأ با اين فرهنگ بيگانه شده است.
باید در نظر داشت برخالف يک برداشت به نظر سطحي ،منظور از مقوله ي دمکراسي،
تنها يک حکومت ساده ی اکثريت بر اقليت نيست .چرا که اين ساده انگاری ،بخصوص
در جوامع عقب افتاده با سيستمي غير دموکرات ،در بهترين حالت خود تبديل به يک
ديکتاتوري اقليت بر اکثريت مي گردد .اين امر مخصوصأ در جوامعي مشکل سازتر مي
شود که فاقد يک سنت ديرين دمکراسي هستند .که به جای تعبیر فوق ،دمکراسي مد
نظر ،دمکراسي مشارکتي است .يعني حکومت اکثريت با رعايت حقوق اقليت .منظور از
حکومت اکثريت آن که در يک سيستم سياسي مبتني بر دمکراسي (مشارکتي) براي
تشکيل حکومت ،سنتأ سعي مي شود تا جبهه ی متشکله هر چه گسترده تر بوده و به آن
بسنده نمي گردد که کوچکترين مخرج مشترک را پيدا کرده ،بلکه جستجوي بزرگترين
مجموعه ي مشترک ،همواره يکي از اهداف اصلي است .در اين جوامع ،تشکيل اکثريت
ها با مشارکت اقليت هاي مختلف (مذهبي ،فرهنگي ،قومي ،زباني ،ملي و غيره) نتيجتا به
تامين “حکومت بر خود” خواهد رسید .به اين اقليت ها نه تنها امکان شرکت در حکومت
سراسري داده شده بلکه به شيوه هاي گوناگون در تطابق با سيستم حاکم بر جامعه ،به
نوعي امکان ساختن آينده ي خود (حکومت بر خود) ،داده مي شود.
در نظام هاي فدراتیو ،سازماندهي دولتي را ميتوان به دو شيوه ي دولت فدرالي و
كنفدراسيون تقسيم کرد .زماني از كنفدراسيون سخن ميگوئيم كه چند دولت مستقل
از طريق يک قرارداد بين المللي بهم پيوسته باشند .وجه مشترک چنين اتحادي
(كنفدراسيون) سياست خارجي و دفاعي مشترک در مقابل ساير كشورهاست .كشورهاي
شركت كننده در كنفدراسيون در عین حال ،استقالل خود را در امور داخلي حفظ کرده
و رسما داراي حق خروج از اين كنفدراسيون مي باشند .در تقابل با كنفدراسيون هنگامي
كه سخن از دولت فدرال به ميان ميايد منظور از گردهمايي و اتحاد دولتهاي عضوی
(اياالت ،مناطق) مي باشد كه همگي داراي يک قانون اساسي مشترکند.
برخالف كنفدراسيون ،در مورد فدراليسم گفته ی زير صادق است كه قانون فدرال باالتر
از قانون اياالت اصلي بوده و بر آنها ارجحيت دارد .همزمان بايد خاطرنشان ساخت كه
دولت فدرال نيز به نوبه ی خود بايستی مالحظه ی امور سياست و قانونگذاري را در ميان
اعضا خود داشته باشد .براي آنكه بتوان از يک دولت فدرال سخن گفت ،بايد شرايط
خاصي برقرار باشند كه البته برقراري اين شرايط در عمل ميتواند گونه های بسياری را به

خود بگيرد .كوچكترين مخرج مشترک و وجه
اشتراک نظامهاي فدرالي برقراري ويژگيهاي
زيرند:
 تقسيم كشور به مناطق ارضي مختلف(ایاالت) شركت و مداخله ی اياالت مذكور درسياست دولت فدرال
 استقالل مالي اياالت ،تا بدينوسيله آنها همقادر به انجام امور و وظايف خود بوده و هم
جهت تصميم گيريهاي مختلف اقتدار خويش
را حفظ کنند.
از سوی دیگر 6 ،خصيصه ی مختلف براي دول
فدرال وجود دارد كه در تركيبهاي گوناگون
براي تمام نظامهاي فدرالي صدق ميكنند
و عبارتند از داليلي در زمينه هاي :اتيک
(اخالق) ،دمكراسی ،جغرافيا ،تاريخ ،اقتصاد و
اخالق اجتماعي.
از زاويه ي اتيک ،فدراليسم شامل اصل
سوبسيدياريتي ( )Subsidiarityمی باشد.
در عمل ،مفهوم اصل سوبسيدياريتي آن است
كه يک نهاد برتر سياسي -اجتماعي تنها زماني
مسئوليت و وظيفه ی خاصي را برعهده ميگيرد
كه نهاد زيردست آن “به اذعان خود” توانائي
انجام آن كار را نداشته باشد .در بسط اين اصل
براي فدراليسم ،اين نتيجه گرفته ميشود كه
دولت فدرال تنها زماني مسئول رسيدگي به
امور خاصي است كه نهادهاي پائين تر يا به
عبارت ديگر ايالتها از عهده ی انجام اين امور بر
نيايند و در نتيجه با برعهده گرفتن اين وظايف
از طرف دولت فدرال موافقت کنند.
همچنين اجبارات جغرافيايي ،يعني بزرگي
و يا ساختار يک كشور ،نیز مي توانند داليل
قانع كننده ای جهت برپايي نظام فدرالي
باشند .اين مسئله قبل از هر چيزي در مورد
كشورهايي با وسعتي بزرگ همچون ،اياالت
متحده ،كانادا و استراليا صادق می شود چرا
كه در آنجا نه تنها به داليل تكنيكي (عملي)
كه همچنين به داليل مربوط به دموکراسي،
ادارات غير متمركز (قریب به همه ي بخشها)
الزم و ضروري ميباشند.
از ديدگاه تاريخي ،فدراليسم به ملت سازي
و تشكيل آن هم برميگردد .اين قضيه ،هم
مي تواند شامل روند گذار از كنفدراسيون
به يک دولت فدرالي باشد و هم شامل اتحاد

كشورهاي سابقا مستقل .همچنين گسترش
وسعت يک كشور از طريق اتصال مناطق
جديد ،بخشي از اين امر به حساب مي آيد.
مثال هاي بارز اين نمونه ،كشورهاي سوئيس،
اياالت متحده و كانادا هستند.
چنان كه در باال اشاره شد ،جهت تصديق
فدراليسم داليل اقتصادي نيز مي تواند مطرح
باشد“ .زيربناهاي تصميم گيري سياسي”
منطقه ای بسیار بهتر مي توانند جوابگوي رشد
و تكامل اقتصادي منطقه باشند .از دید اخالق
اجتماعی هم ،يک دليل بسيار مهم ديگر
مبتني بر مردمي بودن سيستم فدرالي ،توانايي
بالقوه ی آن در حل تشنجات ميان مليتهاي
مختلف و يا گروه هاي اجتماعي گوناگون است.
براي مثال مي توان نمونه ي بلژيک و سوئيس
را نام برد .هدف از تبديل بلژيک به يک كشور
فدرالي در سال  1994حل اختالفات ميان دو
مليت والون و فالم بود .فدراليسم به عنوان يک
مكانيزم تشنج زدايي در بوسني-هرزگوين به
اجرا درآمده و همچنين براي عراق مورد بحث
قرار گرفته است .البته باید اذعان داشت وجود
يک سيستم فدرالي به تنهايي نیز يک تضمين
حتمي براي حل اختالفات ميان مليتهاي
گوناگون نمي باشد .بدون يک توافق بر روي
عملكردهاي سياسي و ارزشهاي جامعه ،مدل
فدرال هم عمال جوابگو نخواهد بود چنانكه از
هم گسيختن چكسلواكي سابق بر اين موضوع
تاكيد دارد.
از زاويه ي مربوط به دمکراسي ميتوان به اين
امر اشاره کرد كه وجود سيستم فدرالي عالوه
بر تقسيم “افقي” قدرت ميان سه قوه ی مقننه،
مجریه و قضائيه ،همچنين يک تقسيم عمودي
را نيز ميان دولت فدرال و اعضاي آن(اياالت)
به وي مي افزايد .اين معني ديگري جز تقسيم
وظايف و مسئوليتهاي دولت و سيستم كنترلي
او در سطوح مختلف نداشته و یادآور اينكه در
مقابل دولت فدرال يک وزنه ی سياسي ديگري
بوجود آمده كه همانا دول عضو داراي قوانين،
مقررات و سيستم قضائي خود مي باشند .باید
در نظر داشت که به مرحله ی اجرا درآوردن
شرح فوق ميتواند در مكانهاي مختلف ،درجات
گوناگوني را به خود گرفته و در كشورهاي
متفاوت سطحي تر و يا عمیقتر باشد .در آلمان
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فدرال در قانون اساسي اين كشور ذكر شده است كه به اجرا
درآوردن قانون(يعني وظايف قوه مجریه) در اكثر موارد بر عهده
اياالت ميباشد .فقط موارد كمي وجود دارند كه اجراي اين
وظايف بر عهده ي دولت فدرال و دستگاه اداري او قرار مي
گيرند .اين امر خود به تنهايي باعث جابجائي و انتقال عمودي
قدرت و تقسيم آن در ساختارهاي فدرالي ميشود .شركت اياالت
در وضع قوانين دولت فدرال ،همچنين قانون گذاري مشترک
دولت فدرال و اياالت در امور و وظايف مشترک(ماده  91الف) و
در چهارچوب دولت فدرال(ماده  ،)75منجر به سمتگيري بيشتر
بسوي تقسيم عمودي قدرت و اختيارات ميشود.
دليل ديگري از ديد فوق در تاييد فدراليسم(امور مربوط به
دمکراسي) اين مهم ميباشد كه اين سيستم ،امکانات بيشتري
را براي مشاركت مردم در امور سياسي مي گشايد .بعنوان مثال
اين امر ميتواند از طريق انتخابات براي پارلمانهاي ايالتي و يا
اجراي مستقيم دمكراسي مانند همه پرسي مستقيم در سطح
اياالت ،اجرا گردد .همزمان امر فوق اين فرضيه را دربرميگيرد
كه فدراليسم به خودي خود و به طور اتوماتيک منجر به
دمكراسي بيشتر ميشود.
بحث و گفتگو پيرامون اين فرضيه به اين سوال پايه ای خواهد
رسید كه آيا فدراليسم يک نظام اجتماعي استوار بر اصول
دمكراتیک ميباشد ،يا اينكه فدراليسم در قالب يک سيستم
سياسي شبه دمكرات و يا حتي ديكتاتوري هم امكان پذير بوده
و با آن سازگار است و به تعبیری دیگر“ :فدراليسم دست كم
در تئوري بدون وجود دمكراسي امكان پذير است” .در بحث
علمي پيرامون اين مسئله نظريه ی دیگری نيز طرفداراني دارد:
“تنوع در سازماندهي در يک ساختار دولتي خود به تنهايي
فدراليسم ميباشد” .البته در اين رابطه بايد پرسيد كه آيا بهتر
و دقيق تر نيست تا اين شيوه از “فدراليسم” را يک “سيستم
اداري غيرمتمركز” ناميد؟ .اين جريان در نمونه ي تاريخي اتحاد
جماهير شوروي مبرز بود .طبق قانون اساسي ،اين كشور(بر روي
كاغذ) به شيوه ي يک سيستم فدرالي بنيان نهاده شده بود،
همچنانكه نام آن “اتحاد جماهير” حاكي از اين قضيه ميباشد.
هر كدام از آن جمهوريها حتي حق خروج از اين “اتحاد” را
داشتند(اسما) .اما واقعيت سياسي موجود چيز ديگري را نشان
داد .اوألً رهبري كمونيستي بر آن عقيده بود كه “مسئله ی ملي”
حل شده است ،بطوريکه به رسميت شناختن “استقالل” اين
جمهوريها جهت حل مسائل ملي ،ضرورتي ندارد .دو ًما ،حزب
كمونيست طبق دركي كه از خود به عنوان يک “پيشرو” داشت،
انحصار قدرت را در دست گرفت به طوريكه هيچگونه امكاني
براي اتكا به خود و تكامل و تصميم گيري در امور سياسي در
سطح جمهوريها و مناطق زيرين داده نميشد .و به اين طريق
اتحاد شوروي نه شروط الزم جهت دمكراسي را به اجرا در مي
آورد و نه شروط تمركززدايي را .نتيجه ی حاصل آنكه اتحاد
جماهير شوروي در بهترين حالت خود ،فقط در ظاهر داراي يک
سيستم فدرالي بود.
برخي از محققين سياسي رابطه ی ميان فدراليسم و دمكراسي
را از يک زاويه ي ديگر بررسي ميکنند .آنها به رابطه ی بين
وسعت يک منطقه و امكانات شركت مردم در امور(كه بيانگر حد
دمكراسي ميباشد) ميپردازند و مايلند از اين طريق به “كيفيت”
دمكراسي پي برند .در ميان آنان اين نظريه رواج دارد كه
“واحدهاي” كوچكتر به صرف اندازه ي خود ،از مناطق بزرگتر
دمكرات تر نبوده و به اين جهت “تقسيم يک كشور به مناطق
كوچكتر باالجبار دمكراسي بيشتري را به همراه نخواهد آورد”.
مسئله ی تعيين كننده آن است كه صرف نظر از قضيه ی
بحث برانگيز سنجش “كيفيت” دموكراسي ،شرط اوليه و پايه ای
فدراليسم وجود يک نظام دولتي مبتني بر دمكراسي ميباشد.
در كشورهايي كه در آنها ديكتاتوري حاكم است اصوال امكان
آن وجود ندارد كه به شيوه هاي كاركرد فدراليسم كه همانا

باال بردن بازدهي كيفي و داوري و وساطت در اختالفات و
همچنين تشويق شركت مردم در امور تصميم گيري ميباشد،
جامه ی عمل پوشاند.
در رابطه با طرح دالئل اصلي جهت تصديق فدراليسم باید
گفت که پياده كردن آن در عمل در كشورهاي مختلف اشكال
گوناگوني را به خود ميگيرد و اين اشكال براساس و به ازاي
شرايط خاص هر كشوري متفاوت ميباشند .برقراري هر نظام
فدرالي بستگي دارد به “تابعيت راه”(شرايط موجود تاريخي)
و احتياجات خاص آن جامعه كه فدراليسم در آن به عنوان
نظام حاكم برگزيده شده است .در این میان باید دو نقطه را
به دقت مورد توجه قرار داد :توجه به نقاط اختالف اجتماعي
و توجه به نقاط تطابق(اتحاد) اجتماعي .تفکيک به كمک
فدراليسم هنگامي ضرورت دارد كه در يک جامعه نيروهاي
قوي “گريز از مركز” وجود داشته باشند(كه تمايل به دفع
يكديگر را دارند) و لزوم به نگهداري(همزيستي) آنها در كنار
يكديگر باشد .بعنوان مثال مي توان از مشكالت جوامع زباني
و فرهنگي بلژيک و كانادا نام برد .همچنين مي توان از نمونه
ي فدراليسم در سوئيس سخن گفت كه تالش در نگهداري
گروههاي مختلف زباني و مذهبي را در كنار هم دارد كه
تمايل به دفع يكديگر را دارند .در چنين مواردي مي بايست
که به اياالت مربوطه تا جاي ممكن امكان آن را داد كه
خود را بر اساس خواستها و نيازهاي خود “تكامل” بخشند.
در اسپانيا بين اختيارات نواحي مختلف آن كشور تفاوتهاي
فراواني وجود دارد .مناطق باسک ،کاتالوني و گاليسيا(كه جزو
مناطق تاريخي هستند) داراي اختيارات و حقوق فراوانتري
نسبت به ساير مناطق ميباشند .در آنجا سعي شده كه به اين
شيوه نيازهاي متفاوت اياالت مختلف پاسخ داده شود ،چرا
كه هر كدام از آنها داراي تمايالت گوناگوني در جهت احقاق
حقوق خود ميباشند و به اين طريق سعي گشته كه امكان
بقاي اين اياالت كه خواهان استقالل هستند ،در چهارچوب
اسپانياي كنوني ميسر گردد .چنانكه مروري بر وضعيت
كنوني نشان ميدهد موفقيت اين سياست نسبي بوده است؛
حكومت ايالت باسک طرحي را به نام “ادغام آزاد دولت” ارائه
داده كه بر مبناي آن ايالت نامبرده حق آن را خواهد داشت
كه جهت کسب حق تعين سرنوشت ،انتخاباتي را به مرحله
اجرا در آورده و از اين طريق در صورت منطبق بودن با
خواست اكثريت ،استقالل كسب کند.
نگاهی به اروپا
در اروپا نيز مانند ساير نقاط جهان
بيشتر کشورها داراي سيستمهاي
حکومتي متمرکز و غير فدرالند.
در اين ميان جمهوري فدرال
آلمان ،اتريش ،بلژيک و سوئيس
با نظام فدرالي خود از نمونه
های نظامهای فدراتیو به شمار
می روند .اما همزمان ،در
کشورهايي که سنتا داراي
سيستم متمرکزند گرايشات
مشاهده
تمرکززدايي
ميگردد و به نظامهاي
فدرالي به عنوان سرمشق
نگريسته ميشود .البته
تمرکززدايي الزامأ به
فدراليسم ختم نخواهد
شد .در برخي از
کشورهاي اروپايي
در دو دهه اخير

گرايشاتي به سمت تمرکززدايي مشاهده ميگردد .فرانسه،
بريتانياي کبير ،چک و لهستان جزو اين دسته از کشورها
ميباشند .در کشورهاي نامبرده پروسه ای که در جريان
ميباشد نه فدراليزه کردن بلکه تمرکززدايي است .اين
امر در بريتانياي کبير عکس العملي در مقابل جنبشهاي
ناسيوناليستي در اسکاتلند و در سطح کمتري در ولز و
همچنين در مقابل کشمکشهاي ايرلند شمالي به نظر
می رسد.
تمرکززدايي را ميتوان به سه بخش سرپرستي(اداري)،
مجریه و مقننه تقسيم کرد .در تمرکززدايي اداري،
وظايف به شيوه ي غير متمرکز انجام مي گيرد بدون
آنکه مسئوليت از سطح ملي(سراسري) به سطح منطقه
ای منتقل شود .اين مشخصا بدان معني است که وظايف
اداري وزارتخانه هاي سراسري از طريق بخشهاي اين
وزارتخانه ها که در سراسر کشور پراکنده اند ،انجام
ميگيرد .به اين دليل به اين شيوه ي تمرکززدايي،
تراکم زدايي نيز اطالق ميگردد .يکي از اولين نمونه
ها براي تراکمزدايي را ميتوان در فرانسه يافت .احداث
دپارتمانهاي فرانسوي در سالهاي  1789و  1790ربطي
به فدراليسم و فدراليزه کردن نداشته بلکه بدليل تأسيس
ساختار اداري مدرن و کارا صورت پذيرفت.
تمرکززدايي اجرايي نيز نوعي انجام تکاليف اداري به
شيوه ای غيرمتمرکز ميباشد .اما برخالف تمرکززدايي
اداري در اين شيوه ي کار ،وظايف موجود جهت اجراي
مستقل آنها به ادارات و مؤسسات مناطق محول ميگردد.
براي اين شيوه از تمرکززدايي نيز نمونه هاي متعددي
در ميان کشورهاي اروپايي موجود است و از آن جمله اند
بريتانياي کبير و فرانسه.
سومين مرحله از تمرکززدايي ،نوع قانونگذاري آن
ميباشد .در اين شيوه ،اختيارات قانونگذاري به پارلمان
منطقه ای محول ميگردد .اما برخالف فدراليسم ،در اين
شيوه مسئوليت و اختيارات کماکان بر عهده ي پارلمان
سراسري است .اختيارات جديد در سطح مناطق ،داراي
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ضمانت قانون اساسي نبوده بلکه اختيارات مزبور ،از مجلس سراسري به مجلس منطقه
ای موقتا منتقل گشته و به صورتي تا اطالع ثانوي وکالت آن به اين مجالس سپرده مي
شود و البته اين نوع وکالت نيز چون انواع ديگر دوباره قابل پس گرفتن ميباشد .در مورد
بريتانيا اين امر داراي حالت ويژه ای است .چرا که استقالل پارلمان بر طبق دکترين قانون
اساسي ،قانونا از دادن ماموريت از جانب پارلماني به پارلمان ديگر در آينده ممانعت بعمل
آورده و انجام آنرا غير قانوني قلمداد کرده است.
نمونه هاي بررسي شده اين امر را آشکار ميسازند که گرايشهاي تمرکززدايي اروپايي
تعميق اختيارات مناطق را با خود به همراه داشته اما اين بسط اختيارات با خواسته
هايي که يک سيستم فدرالي بايد جوابگويشان باشد ،قابل مقايسه نبوده و هدف نيز آن
نميباشد .بنا به داليل برشمرده ،در مباحث علمي و سياسي بين فدراليسم و تمرکززدايي،
بايد به فرق و تفاوتهاي اين دو دقت کرده و ميان آنها تمايز قائل گشت .تمرکززدايي
اصوال يک پيش مرحله ي منطقي فدراليسم نميباشد .در بسياري از کشورها حتي با
وجود کسب قدرت بيشتر در سطوح سياسي زيرين ،نميتوان آن را به مثابه پيروزي
بالفاصله ي فدراليسم تلقي کرد .در کشورهايي که نظام حاکم فدراتیو ميباشد ،چنانکه
نمونه ي آلمان بيانگر آن است ،بطن اين سيستم از تعارض در امان نميباشد .براي جواب
دادن به این سوال که :کدامين آلترناتيو ،تمرکززدايي يا فدراليسم؟ ميتوان گفت ،در
آينده ی نزديک تعداد کشورهاي فدرالي در اروپا به طرز خارق العاده اي رو به فزوني
نخواهد گذاشت .بنابراين ،آينده ي اروپا عمدتا بسوي تمرکززدايي و نه فدرالیسم پيش
خواهد رفت.
تمامیت ارضی ،و دیگر هیچ
اگر حفظ اتحاد ميان اقليتهاي ساکن
کشور را(بجاي اصطالح زمخت و
غلط انداز “تماميت ارضي”) ،امري
مثبت و سودبخش تلقي کنيم و
خواهان حفظ يکپارچگي اين کشور
باشيم ،براي انجام اين امر در ميان
مدت و يا دراز مدت راه ديگري جز
به رسميت شناختن حقوق برابر
براي تمام اقليتها وجود نخواهد
داشت.
کليد حفظ اين “تماميت ارضي”
جهت زندگي در جامعه ای مشترک
تنها در “خواست داوطلبانه” ي
تمام اقليتهاي مذهبي ،زباني،
ملي(فارس ،ترک ،کرد ،بلوچ ،عرب
و ،)...فرهنگي ،فکري و ...مي باشد.
براي تأمين بخشي از اين خواسته
ها از جمله خواسته هاي ملي ،مذهبي ،زباني و فرهنگي ،به نظر می رسد که فدراليسم
کمترين بهايي است که مي توان با پرداخت به موقع آن ،اين اتحاد هنوز داوطلبانه را
حفظ کرد .که اگر دير اقدام گردد ،سير تاريخ افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت.
چنانکه به کررات نیز آزموده و دیده شده ،در صورت رسيدن امواج مخالفت جريانهاي
اجتماعي -سياسي به حد خاصي ،ديگر آب از کاسه لبريز گردد و زمان براي انجام
اقداماتي که اکنون قادر به انجام آنهاییم بسیار دیر خواهد بود.
کساني که امروزه به هر شيوه ای با به رسميت شناخته شدن حقوق ملي ملتها و حقوق
قومی اقوام ساکن ایران مخالفت می ورزند ،چه بسا پس از چند دهه زندگي در جامعه
ای فارغ از بندهاي اسارت فکري و با لمس حقوق اوليه ی انسانها ،متوجه گردند سالها
عنادشان چیزی جز دعوایی بچه گانه نبوده باشد؛ که رمز حفظ آزادي و دمکراسي براي
خود ،در قائل بودن همين حق براي ديگران است .و چه بسا کسي که امروزه خواهان
جدايي از ايران و استقرار کشور و دولتي مستقل براي خود است ،پس از چند دهه زندگي
در جامعه ای که رفته رفته تمام حقوق وي را تأمين مي سازد ،با سخن گفتن و آموزش
به زبان مادري ،با داشتن کارمندان و مسئولين ارشد همزبان با خود در ادارات دولتي ،با
سرمايه گذاري و احياء اقتصاد منطقه ،با تصميم گيري در تمامي امور و شئون مربوط به
خود ،با داشتن دولت ايالتي خود ،با شريک شدن در قدرت و ثروت سراسري ،با استقرار
جامعه ای مدني متکي بر قانوني که بر اصول دموکراتیک استوار است و با ،...و با ديدن اين
امر که در راه کسب اين حقوق نه تنها مورد ضرب و شتم قرار نگرفته ،نه تنها به زندان
انداخته نشده و نه تنها منکر حقوق اوليه ي وي نشده اند که برعکس براي رسيدن به اين
اهداف تمام امکانات موجود در اختيار او قرار گرفته و با رغبت در بارآوري اين اهداف به
وي کمک مي شود ،احتماأل و بسیار احتماال ،آن وقت چنين شخصي نيز نفع آتي خود را

در استمرار اتحاد داوطلبانه با ديگر “اقليتها” خواهد یافت.
اگر اقليت خاصي متقاضي حقوقي باشد و براي منصرف کردن آنها از اين خواسته ها ،سرکوب
و تحقیر و نادیده گرفته شود ،انتظار چه عکس العملي منطقی است؟ اينکه آنها خواهان
استمرار وضع موجود باشند يا خواهان پايان بخشيدن به آن؟ .اين اقليت ،طبيعتا و دستکم
خواهان تغيير وضعيت موجود خواهد بود .و حال اقليتي را در نظر بگيريد که منافع خود را
به وضوح در چهارچوب وضع موجود دريابد .از آنها چه انتظاري را خواهيد داشت؟ .شايد
پاسخ گفتن به اين چند سوال خیلی ساده ،بخشي از کساني که خود را در معرض هيچکدام
از اين ستمها نمي بينند ،تا حدي به وضعيت آن دسته ی ديگر نزديک کرده و قادر به درک
مشکالت آنها نمايد .البته که نبايد آنقدر ساده انديش بود و پنداشت که در معامالت سياسي
و در امور اجتماعي مي توان همواره همه ی طرفها را کامال راضي کرد .بلکه ،مهم آن است که
تمام امکانات موجود به طرزي يکسان ميان همه تقسيم گرديده و همه ی اقليتها به معني
واقعي و در تمام زمينه ها شرکت داده شده و داراي حقوقي برابر باشند .بداليل باال ،تنها راه
حفظ “تماميت ارضي” در اتحاد داوطلبانه ي اقليتهاست و يگانه راه رسيدن به آن ،جامه ی
عمل پوشانيدن به امتيازات الزمه و تأمين منافعشان .البته ناگفته پیداست که روي سخن با
آندسته از افراد نيست که خود به دليل تعلق به اقليت حاکم(يا اميد تعلق به اقليت حاکم در
آينده ،و يا تعلق داشتن به آن در گذشته) نه تنها ميلی به تقسيم امکانات موجود و شريک
کردن تمامي اقليتها ندارند که براي حفظ منافع شخصي ،دست به تزوير و ريا زده و با در
دست گرفتن چماق “حفظ تماميت ارضي” و پنهان شدن پشت اين شعار سعي در کتمان
قصد واقعي خود که همانا منافع يک جانبه ی خويش است ،دارند .این دسته ،فی الواقع ،عمرا
که به راهی غیر منفعتشان مصلح شوند!
نه “تماميت ارضي” به خودي خود چيز
مقدسي است و نه فروپاشي بدون دليل
آن ،امري مثبت .اقليتها(ملي ،زباني،
مذهبي و )...براي گرفتن حقوق بنيادين
خود نيازي به آن ندارند که ابتدا ملت
بودن خود را به اثبات برسانند(مثأل در
مورد اقليتهاي ملي) تا شايان دريافت
حقوق خود گردند .داشتن تاريخ گدشته
ی مشترک نيز جبرا به معني داشتن
آينده ای مشترک و بي انتها نمي باشد .که
اگر اینگونه بود ،همگی مان مانند اجداد
نئاندرتالمان ،که تاریخ مشترکشان را
تاکنون به ما منتقل نموده بودند ،اکنون نیز
دست در دست هم غار نقاشی می کردیم.
در دنياي امروزین هر جامعه ای نيازمند
برقراري و تحکيم دمکراسی در خود است
و اين مهم در جوامع کثيرالمله(و يا هر
اسم ديگري که روي آن بگذاريم) بدون رعايت حقوق اقليتها امکان پذير نخواهد بود.
خالصه آنکه ،فدرالیسم ایرانی به عنوان یکی از راههای برقراری دموکراسی حقیقی در ایران
فعلی جای بحث و بررسی بسیار بیشتری دارد و پاسخ به سوالهای فراوانی که هر روز بر
تعدادشان افزوده می گردد ،باید که سریعتر از قبل داده شوند .متاسفانه اکثریت اپوزیسیون
رژیم فعلی ایران(علی الخصوص کنشگران مرکزگرا) در مواجهه با پرسش چگونگی تودیع حقوق
ملل و اقوام همزیست ،و مشخصا فدرالیسم به عنوان آلترناتیو ،عموما با نفی وجودی فدرالیسم
به دلیل آسیب رساندن جدی به “تمامیت ارضی” و تاکید بر “برقراری حکومت دموکراتیک
مرکزگرا” به عنوان آلترناتیو آتی ،راه را بر مذاکرات با دیگر احزاب و تشکالت غیرمرکزنشین
بسته و آنان را یا “مزدور جمهوری اسالمی” می دانند و یا “وابستگان امپریالیسم” و “بیسوادان
فرصت طلب” .و هنوز به شکلی آشکار مشخص نگردیده این “حکومت دموکراتیک ایران فردا”
چگونه سیستمی است که از یک سو تمامی حقوق ملی و اتنیکی ساکنینش را می دهد ،هیچ
ارجحیتی را برای قوم و نژادی خاص در نظر نمی گیرد ،ثروت را عادالنه و برابر پخش می کند،
همه آزاد به تحصیل زبان مادریشانند ،ادارات استانی را بومی سازی می کند و هر منطقه بر
منطقه اش بیش از پیش نظارت می کند ،و با تمامی این اوصاف همین “حکومت دموکراتیک
ایران فردا” دشمن درجه ی یک فدرالیسم می شود؟!.
در هر حال و باری به هر جهت ،حلقه ی مفقود پاسخ به این تناقض و شبهه ،هر چه سریعتر
یافته و رفع و رجوع گردد همانقدر بیشتر می توان به آینده و آزادی ارمغانی اش خوشبین بود.
بی لطف نیست اگر باز هم خاطرنشان شد ،که فدراليسم ،کمترين بهايي است که مي توان با
پرداخت به موقع آن اين اتحاد هنوز داوطلبانه را حفظ کرد .که اگر دير اقدام گردد ،سير تاريخ
افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت.
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فدرالیستی را در وضعیت کنونی برای ایران
بررسی خواهیم کرد.
شرایط تشکیل نظام فدرالیستی موفق
فدرالیسم بر اساس سه اصل :اصل تفکیک
که وجود دو دولت محلی و فدرال را به
رسمیت می شناسد ،اصل خودمختاری که
استقالل و آزادی محدود و تعریف شده ی
هر ایالت را به رسمیت می شناسد و اصل
مشارکت که وجود دو نوع مجلس نمایندگان
و ایالتها را به رسمیت می شناسد استوار
است( .)6بیشتر اوقات دولتهای فدراتیو از
تجزیه ،یعنی از تصمیم یک دولت بر تقسیم
شدن به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ناشی
از به هم پیوستن چندین دولتند که تصمیم
می گیرند اجتماعی تشکیل دهند .این
تصمیم بر اساس توافقی انجام می گیرد
که یکی از اساسی ترین ضمانتهای اجرای
صحیح پیاده سازی فدرالیسم می باشد .به
عنوان مثال فدرالیسم در کانادا توافقی بین
دو گروه ملی مختلف بود که یکی از آنها
به دالیل اقتصادی تمایل به ایجاد تمرکز
شدید داشت و گروه دیگر عدم تمرکز را
ترجیح می داد تا گوناگونی فرهنگی خود
را حفظ کند .حال هر چه قدر این توافق
از نظر قانونگذاری دقیق و بدون عیب و
نقص باشد ،به همان مقدار پایداری نظام
فدراتیو بیشتر خواهد شد .فدراسیون روسیه
به دالیل مختلفی از قبیل استعمار تاریخی
سایر ملل توسط روسها ،تضعیف روحیه ی
ملی سایر ملل ساکن در آن ،تبحر انعطاف
در قانونگذاری و  ...فاقد چنین توافق اساسی
بوده که این نیز ناشی از عدم نفوذ سیاسی
الزمه کاراکترهای سایر ملل در معادالت و
موازنه های قانونگذاری می باشد که موازنه
را به نفع روسها بر هم زده است .در زیر

قسمتی از ترجمه ی مقاله ی "مشکالت
توسعه ی فدرالیسم در روسیه" نوشته ی
"سرگئی والنتی" که اشاره ی سرپوشیده
ای بر مساله ی اقتصادی دارد( که متعاقبا
بحث در این زمینه را ادامه خواهیم داد) را
می خوانیم:
"اجازه دهید وضعیت فدرالیسم در روسیه
و سوئیس را مقایسه کنیم :امروزه روش
دقیق توزیع درآمد ناشی از مالیات بین
کانتونها(دولت محلی) و دولت فدرال در
سوئیس به وضوح قابل پیگیری است .در
سوئیس الگوی افقی جهت ارتباط بودجه
های بین ایالتی پیاده سازی شده است
که از اصول فدرالیسم به شمار می آید.
در حالی که این امر در روسیه هنوز هم
به صورت عمودی ادامه دارد یعنی روند به
سوی تشکیل ایالت واحد است .به عنوان
مثال در سال گذشته روش توزیع درآمد
فدراسیون روس سه بار تجدیدنظر شد تا
اینکه نهایی شود و یا اینکه در تعیین بودجه
و تقسیم درآمد ،سهم فدراسیون روس و
نواحی به نسبت  50به  50تصویب شده بود.
امسال این نسبت به خاطر مرکزیت روسها
به نسبت  70به  30تغییر پیدا کرد .این
موضوع جهت فهم اینکه چقدر قانونگذاران
ما در توسعه روابط فدرال خیاالتی هستند
بسنده می کند .تنها نویسندگان داستانهای
علمی و تخیلی می توانند صحت عمل
قانونگذارانی را تایید کنند که قانون وضع
شده ی آنها فقط یکسال معتبر بوده و بعدا
اجرا نمی گردد(قانون بودجه در فدراسیون
روسیه)(.)7
موضوع اشاره ی سرگئی والنتی را می
توان چنین تفسیر کرد که در فدراسیون
روسیه هنوز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی چقدر روسها بر زیاده خواهی مصر
و چقدر ملل غیر روس ساکن در این نظام
فدرالیستی از احقاق حقوق خود عاجز
هستند .بنابراین چنین بر می آید که
هنگام تشکیل نظام فدرالیستی که بتواند
پاسخگوی نیازهای گوناگون ملل مختلف
ساکت در یک کشور باشد ،بایستی طرفین
تشکیل دولت و یا در واقع ایالتهای بالقوه،
پتانسیل سیاسی الزم و اکیدا یکسان و در
سطح هم نسبت به یکدیگر داشته باشند.
این نکته از دید بین المللی نیز قابل توجه
است زیرا مقبولیت نظام جدید در سطح بین
المللی اهمیت فراوانی داشته و اگر یکی و یا
چندی از طرفین در عرصه ی بین المللی
قویتر از سایر طرفین این توافق عمل کنند
موازنه را به نفع خود به هم خواهند زد .از
نقطه نظر داخلی نیز اگر یکی از طرفین
توافق ،نمایندگان الیق جهت دفاع از حقوق
ملت خویش نداشته باشد پس از تشکیل
دولت فدرال ایالت خودمختاری را نمی توان
برای آن ملت انتظار داشت .این مورد را به
وضوح در فدراسیون روسیه می توان دید.
وجود دوگانگی در فدرالیسم(دولت فدرال
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برخورد فدرالیسم یا ناسیونالیسم از
موضوعات بسیار پیچیده ای است که منتجه
ی آن پاسخهای متفاوت وابسته به شرایط
زمان و مکان بوده است .ناسیونالیسم همواره
در همه ی موازنه های سیاسی دنبال منافع
ملی است و به طرق مختلف در به دست
آوردن آن برای ملتش مصر است .گرچه
منافع ملی برای یک دولت ملی مفهومی
انتزاعی است که هیچگونه تعریف مشخصی
از آن نمی شود ارائه داد؛ ولی برای یک
ملت تحت ستم که مساله ی اصلی حیات
و ممات آن ملت است جداکردن فاکتورهای
تعریفی برای منافع ملی زیاد مشکل به نظر
نمی رسد .علت این امر به این نکته بر می
گردد که منافع ملی ریشه در ارزشها دارد
و استدالل وابسته به آن را خدشه دار می
کند زیرا ارزشها فاقد قابلیت اثبات عملی
هستند( .)1مگر در شرایطی که اختالف
نتیجه بین اعمال مختلف ،فاصله ای در
حد حیات و ممات برای یک ملت داشته
باشد .ناسیونالیسم در مرحله ی اول حیات
خود جهت ایجاد دولت ملی تالش می
کند ،افزایش سریع تعداد اعضای سازمان
ملل در نیمه ی دوم قرن بیستم گواه این
موفقیت است .در نیمه ی اول قرن بیستم
امپراطوریها استقالل ملی را از ملتها در اکثر
نقاط دنیا دریغ می داشتند .تعداد اعضای
جامعه ی ملل از سال  1919تا  1939هرگز
از  54ملت بیشتر نشد ،در حالی که نزدیک
به  200دولت ملی اعضای سازمان ملل
متحد کنونی هستند(.)2
با توجه به اینکه راهکار نظام فدرالیستی
قادر به برقراری موازنه آزادی و استقالل،
میان خودمختاری محلی و حکومت ملی یا
بین المللی است( )3در شرایط خاص زمانی

و مکانی که اکیدا باید بررسی شود ،می
تواند به عنوان آلترناتیوی جایگزین دو لت
ملی شود که ناسیونالیسم در مرحله ی دوم
حیات خود همواره جویای آن است .ولی
همان طور که ادعای موفقیت دولتهای ملی
مبنی بر پیاده سازی هر چه بهتر سعادت
ملی برای ملتش نیازمند بررسی بوده است
و تحت شرایط مکان و زمان خاص نتایج
عکسی برای ملت مذکور می تواند داشته
باشد ،ادعای موفقیت نظام فدرال نیز در
شرایط خاصی که پیاده خواهد شد ،باید
بررسی شود .در حال حاضر بیش از 20
کشور در جهان با نظام فدرالیستی اداره می
شود که می توان کشورهای سوئیس و آلمان
را به عنوان تجربه های کامال موفق ،روسیه،
یوگوسالوی ،چک و اسلواکی و نیجریه را به
عنوان تجربه های کامال ناموفق ،هند را به
عنوان تجربه ی نسبتا موفق ،بلژیک ،کانادا،
ایاالت متحده ی آمریکا و امارات متحده ی
عربی را به عنوان تجربه های نسبتا ناموفق
پیاده سازی نظام فدرالیستی به شمار آورد.
البته حسن بزرگ نظام فدرالیستی در هر
شرایطی چه موفق و چه ناموفق ،حفظ
یکپارچگی ارضی یک کشور و در واقع ایجاد
یک کشور بزرگتر است .که این مزیت از
دورزمان به عنوان یکی از شاخصهای مهم
نظامهای سیاسی مورد تاکید بوده است .در
این زمینه می توان از سلسله مقاالت جیمز
مدیسون مرجع( )5را پی گرفت.
ریموند آرون فدرالیسم را در پاره ای از
کشورها پاسخی برای مشکل همزیستی
ملیتهای مختلف در داخل یک کشور بیان
می کند( )4ولی باید دید آیا ایران در زمره
ی این کشورها قرار می گیرد یا نه؟ بنابراین
شرایط مختلف جهت تشکیل یک نظام
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و حکومتهای محلی) ایجاب می کند که
هر یک از آنها درآمد کافی داشته باشند،
خودمختاری مالی یکی از شرایط الزم برای
خودمختاری سیاسی است .بنابراین عالوه
بر دولت فدرال ،دولتهای ایالتی نیز باید
از استقالل مالی برخوردار باشند .حوادث
قرن بیستم دیدگاههای رژیمهای فدرال را
که ریشه در قرون قبل داشت تغییر داد.
جنگها ،بحرانهای اقتصادی دوران بازسازی و
افزایش بودجه ی نظامی به طور چشمگیری
بر هزینه های عموم دولتها افزود ،از سوی
دیگر لزوم بهزیستی اجتماعی ،دولتها را
مجبور کرد که همراه با افزایش هزینه های
عمومی ،در امور مالی خود تجدید نظر کلی
نمایند؛ مالیاتها دیگر فقط به عنوان منبع
درآمد و برای اجرای تعهدات مندرج در
قانون اساسی وضع نمی شوند .به عبارتی
وابستگی ها به دولت فدرال آنچنان زیاد
شده که در بعضی فدراسیونها خودمختاری
در درجه ی دوم قرار گرفته است .در
حقیقت دیدگاه جدید فدرالیسم مالی ،باعث
تغییر در مفهوم فدرالیسم شده که بیشتر
تاکید بر همکاری بر پایه ی اصول مندرج در
قانون اساسی است .در این شرایط توجه به
خودمختاری که پیشتر وجود داشت ،جای
خود را به وابستگی متقابل داده که این
وابستگی حکومتها به دولت فدرال اصطالحا
"فدرالیسم همیاری" نامیده می شود .در
فدرالیسم همیاری تعادل قوا بین دولت
فدرال و حکومتهای محلی به نفع دولت
فدرال بر هم می خورد زیرا:
الف -سرمایه گذاری مشروط دولت فدرال
در برنامه های مشترک ،مقررات خاصی را
به حکوتهای محلی تحمیل می کند حتی
در اعمال صالحیتها و اختیارات مخصوص
آنان در زمینه ی قانونگذاری و اداری.
ب -نظارت و بررسی مقامات فدرال در مورد
استفاده از کمکهای پرداخته شده به ایجاد
رابطه ی سلطه گرایانه و نوعی قیمومیت می
انجامد.
ج -افزون بر سرمایه گذاری ،نظارت و
بررسی ،گسترش کمی و کیفی برنامه های
ملیف نوعی قدرت قانونگذاری و اداری غیر
مستقیم حتی در زمینه ی صالحیتهای
مختص مقامات محلی به دولت فدرال می
دهد(.)8
حال هر چقدر ایالتها فاقد استقالل مالی
کافی باشند ،میزان وابستگی آنها به دولت
مرکزی بیشتر شده و آزادی عمل انها در
حوزه ی ایالت خود ،محدودتر خواهد شد و
به همان اندازه از اصوص اساسی فدرالیسم
که همانا اصل تفکیک ،خودمختاری و
اشتراک است ،دورتر خواهد شد .البته این
موضوع تا حد بسیار کمی به ابتکار عمل
سیاسی طرفین در هنگام تخصیص بودجه
ی اقتصادی دولت فدرال نیز وابسته است
که متعاقبا نیازمند اشخاص و یا حزبهای
سیاسی صاحب نفوذ ایالت مذکور می باشد.

یاشار دباغ
سازمان ملل و کنگره ی امریکا از این
حیث در آمادگی کامل به سر می برند.
اقلیت کرد زبان ساکن ایران نیز به طور
بالقوه از نمایندگان سیاسی نسبتا قوی و
حمایتهای بسیار قوی از طرف اتحادیه ی
اروپا برخوردا است .آذربایجان امروزی در
مقایسه با سایر ملل ایران از جمله فارس
و کرد فاقد نمایندگان و نیروهای سیاسی
شناخته شده در عرصه ی داخلی است که
بتواند مذاکره بر سر چگونگی فدرالیسم را
در این موازنه به نفع ملت آذربایجان در
پیش گبرد .آنچه که پس از جنگ عراق بر
سر اقلیت دو میلیونی ترک زبان این کشور
بدون هیچگونه اقدامات حمایت جویانه ی
کشورهای ترک آمد ،پیش بینی مناسبی
بر عدم حمایتهای بین المللی الزم از ملت
ترک زبان آذربایجان در گذر به فدرالیسم
است(قابل ذکر است که جمعیت ترک
زبان عراق در حدود نصف جمعیت بعضی
کشورهای اروپایی است که حداقل ترکیه
برای پیوستن به اتحادیه ی آن از انجام
هیچگونه اقدامی دریغ نمی کند).
شرط دیگر در گذر به نظام فدرالیستی
موفق ،وجود استقالل مالی کاف برای
اعضای شرکت کننده در این موازنه است.
آذربایجان به طور بالقوه سرزمین ثروتمندی
به شمار می رود .منابع اقتصادی آذربایجان
را می توان به دو قسمت منابع بالقوه و
بالفعل تقسیم کرد .وجود معادن و زمینهای
حاصلخیز وسیع ،از جمله منابع بالقوه ی آن
محسوب می شوند که به جرئت می توان
از آنها به عنوان منابع تامین استقالل مالی
تا ده سال آینده که زمان الزم برای بالفعل
شدن آنهاست(البته با فرض وجود یک
دولت محلی ملی) ،چشمپوشی کرد .البته
پشتوانه ی مالی این منابع انکارناپذیر است.
آنچه در اقتصاد مدرن اهمیت فراوانی دارد
صنعت و به عبارتی صنعت مدرن است که
آذربایجان امروزی فاقد آن است .شعار قطب
کشاورزی بودن آذربایجان که دهها سال
عامل عقب ماندگی صنعتی آن شده ،جز
تبعیض سرمایه گذاری چیز دیگری بیش
نیست .زیرا کشاورزی بدون وجود صنعت،
در فرم سنتی آن فاقد هیچگونه سود کالن

به عنوان مثال مطلب چاپ شده در روزنامه
ی لوموند بلژیک( 26ژوئیه  )1996را می
خوانیم" :مسلم است که فدراسیون نتوانسته
تنش میان دو جامعه ی فلمان و والون را
کاهش دهد .در  10ژوئیه  1996به هنگام
طرح بودجه ی کشور در پارلمان ،یکی از
نمایندگان والون به همکاران ناسیونالیست

همه جانبه بین اعضای تشکیل دهنده ی
آن در مورد ساختار نظام فدرالیستی ،قبل
از تشکیل آن می باشد .بدیهی است که این
توافق بین نمایندگان واقعی هر اتنیک که
حافظ منافع ملی آنها می باشند صورت
می گیرد .این توافق اساسی یک موازنه ی
سیاسی است که حمایت مجامع بین المللی

فلمان خود اخطار کرد که اگر بر خواسته
های خود پافشاری کنند ،باید گفت که
بلژیک روزهای آخر عمر خود را می گذراند
و والونی ها با کمال افتخار در کنار کشور
بزرگی مانند فرانسه قرار خواهند گرفت".
در حالت کلی می توان گفت موفقیت
فدرالیسم منحصر به کشورهای فدرالی
است که اعضای آن در شرایط و ابعاد حتی
االمکان یکسان قرار داشته باشند به طوری
که هیچ یک از آنها نتواند قدرت خود را
به دیگری یا دیگران تحمیل کند .در مورد
نظامهای فدرالیستی که تحت شرایط خاص
بیت المللی از باال تزریق شده اند و فاقد
تفاهم پایه ای و سراسری تثبیت کننده و
همچنین حقانیت دموکراتیک هستند(مانند
یوگوسالوی) ،به محض اینکه عامل جبر
کارایی خود را از دست داد ،شکست خواهد
خورد(.)9
بررسی شرایط آذربایجان در گذر به نظام
فدرالیستی
همانطور که ذکر شد اولین شرط تشکیل
نظام فدراتیو موفق ،وجود توافق کامل و

به تعادل آن کمک می کند .دیپلماسی
خارجی و یا البی گری اقتصادی-سیاسی
یکی یا بعضی از اعضای شرکت کننده می
تواند موازنه را به نفع یک یا چند طرف
بر هم زند .بنابراین جهت موفقیت در این
موازنه ی توافق ،عالوه بر داشتن نمایندگان
ذیصالح سیاسی شناخته شده در عرصه ی
سیاست داخلی که اکیدا حافظ منافع ملت
خویش هستند،
مراکز صنعتي
جمعیت
استان
پشتوانه ی قوی که
۶۳۵
۳۳۶۲۵7۰
از دیپلماسی بین آذربایحان شرقي
المللی آن ملت
۳۵۸
۲۶7۸7۰۶
نشات می گیرد ،آذربایجان غربي
۸7
۱۱۹۲۰4۹
ضروری است .به اردبیل
عنوان مثال ملت
۱۶۶
۹۲۵۶۶۵
زنگان
فارس زبان ساکن
۵۲7
۱۰۳۰۱۰۸
ایران عالوه بر قزوین
۹۶
۸۵۲۲۸۵
داشتن نمایندگان نصف استان همدان
قوی
سیاسی
۱۳۵۸
۵۶۲۰۳۲۲
داخلی و همچنین نصف استان تهران
حمایتهای
۱۸۳۰
4۱7۳۳۲۲
بین اصفهان
در
قوی
المللی
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می باشد .بنابراین در نگاه و قیاس کلی به
اقتصاد عناصر ملی تشکیل دهنده ی ایران،
از منابع درآمد کشاورزی محلی که جزئی
از اقتصاد خرد(حداقل در آذربایجان) به
شمار می رود چشمپوشی می کنیم و به
مقایسه ی پتانسیل صنعتی مناطق مختلف
که تعداد مراکز صنعتی در هر منطقه
معیار مناسبی برای سنجش آن می باشد،
می پردازیم .ابتدا طبیعی به نظر می رسد
مرزهای فرضی ایالت آذربایجان مشخص
گردیده و سپس جمعیت و نسبت مراکز و
کارگاههای صنعتی به جمعیت آن با سایر
ایالتهای فرضی موجود مقایسه شود .ایالت
آذربایجان را مجموع استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنگان،
قزوین ،نصف استان تهران و نصف استان
همدان در نظر می گیریم(البته با توجه به
انقطاع مرزی بین سایر مناطق ترک نشین
ایران ،وجود چندین ایالت ترک نشین در
ایران ضروری به نظر می رسد) .جدول 1
بر اساس آمارهای سال  1379سازمان آمار
ایران( )10تنظیم شده است .در این جدول
جمعیت و تعداد مراکز صنعتی استانهای
مذکور بعالوه ی استان اصفهان آورده شده
است .جدول  2نسبت جمعیت به تعداد
مراکز صنعتی را برای دو ایالت فرضی
آذربایجان و اصفهان مقایسه کرده است.
این نسبت برای ایالت آذربایجان  4853نفر

از هر مرکز صنعتی(به مفهوم تعداد افراد
ذینفع از درآمد ناخالص هر مرکز صنعتی
است) و برای ایالت اصفهان  2281نفر از
هر مرکز صنعتی محاسبه شده است(البته
به کاربردن صرف این شاخص به طور علمی
در مقایسه ،ناکافی است ولی با توجه به در
دسترس نبودن آمار دقیق درآمد ناخالص
هر استان ،مقایسه ی مذکور می تواند معیار
نسبتا مناسبی در تخمین وضعیت اقتصادی
آینده ی طرفین قیاس ،به کار رود) .با فرض
اینکه درآمد هر مرکز صنعتی در ایالت
اصفهان با آذربایجان یکسان باشد(البته این
فرض اغراق امیز است.نگاهی به نوع واحد
های صنعتی پیشرفته ی سرمایه گذاری
شده در اصفهان مدعی این مطلب است)،
نسبت سود حاصل از واحد های صنعتی
ایالتی ،برای شهروند ایالت اصفهان 2.13
برابر شهروند ایالت آذربایجان است .البته
این رقم بدون در نظر گرفتن نصف استان
تهران که مالک  42از کل تعداد مراکز
صنعتی ایالت آذربایجان است به 2.27
افزایش می یابد.
بطور میانگین می توان این نسبت را  2.2در
نظر گرفت .این نسبت به مفهوم  2.2برابر
رفاه و فرصت شغلی بیشتر در ایالت اصفهان
نسبت به آذربایجان است .این رقم وقتی
استانهای یزد و مرکزی را با استان اصفهان
جهت تشکیل ایالت فرضی جدید پیوند

ایالت

جمعیت

مراکز صنعتي

نبست جمعیت به مراکز صنعتي

آذربایجان

۱۵۶۶۱7۰۵

۳۲۲7

4۸۵۳

اصفهان

4۱7۳۳۲۲

۱۸۳۰

۲۲۸۱
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دهید ،بطور نمایی بیشتر می شود .قسمت
اعظم درآمد ناخالص ملی ایران کنونی ،از
فروش نفت خام است که مالک این سرمایه
ی عظیم ایالتهای ذینفع خواهد بود و
بزرگترین همیاری ایالتهای مذکور می تواند
تثبیت قیمت مواد سوختی(از جمله بنزین
در سایر ایالتهای کشور به قیمت  5سنت
در مقابل قیمت بین المللی  50سنت در
ازای هر لیتر) باشد .با این توضیحات ایالت
آذربایجان هیچ چاره ای جز روی آوردن به
فدرالیسم همیاری ندارد که با توجه به نکات
مرتبط آورده شده در مقدمه ،موازنه را به
نفع ملل ذینفع برخواهد زد.
نتیجه گیری
نظام فدرالیستی در صورت اجرای موفق
می تواند بسیاری از مشکالت ملل ساکن
در ایران را حل کند ،ولی با توجه به آنچه
در بحث شرایط تشکیل نظام فدرالیستی
موفق آورده شد ،آذربایجان امروزی فاقد
شرایط الزم جهت موفقیت کامل در موازنه
ی سیاسی تشکیل نظام فدراتیو است .به
عبارتی دیگر نظام جدید ،فاقد ضمانتهای

اجرای صحیح مفاهیم فدرال خواهد شد و با
توجه به پابرجا ماندن مشکالت اقتصادی و
سیاسی در منطقه ی آذربایجان ،حمایت از
چنین نظام ناقص جدید که تنها در تعاریف
کلی ارضاکننده ی ذهنیتگراها می باشد ،در
مقابل خواسته های حقیقی ملت آذربایجان
چندان قابل دفاع نمی باشد و چه بسا
سالهای متمادی انرژی فعاالن سیاسی-ملی
آذربایجان را صرف مقبولیت این نظام جدید
در ذهنیت مردم کرده و در نهایت عاقبتی
مشابه ذهنیت مردم نسبت به اصالح طلبان
ایران بعد از عدم موفقیت آنها ،نصیب ملی
گرایان آذربایجان کند.
از این رو تالش فعاالن حرکت ملی
آذربایجان در جهت به دست آوردن
پتانسیل زمینه های الزم جهت موفقیت
در موازنه های سیاسی آینده ،با استفاده از
همه ی فرصتهای سیاسی موجود(از جمله
فدراتیو شدن) و بدون توجه به تاکتیکهای
ظاهری دموکراتیزه شدنن ایران ،مقدم به
نظر می رسد.
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«فدرالیسم از پایین» در عراق
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انتخاب فدرالیسم به عنوان سیستم دولت عراق تعجب آور نیست ،اما مسیر خاصی که برای
دستیابی به فدرالیسم در قانون اساسی عراق در نظر گرفته شده واقعا قابل توجه است .در
میان قریب به  25فدراسیون موجود در جهان ،اکثریت قریب به اتفاق آنان به یکی از دو دسته
ی زیر تعلق دارند و یا ترکیبی از هر دو به شمار می روند.
یک :فدراسیونهای "تکاملی" .که دولتها به تدریج از پایین و بر مبنای خواست جمعی عده
ای از ملل و اقوام برای تشکیل کشور متحد فدرال شکل می گیرد(مانند سوئیس)؛ و یا اینکه
بر بقایای یک امپراطوری فروپاشیده ،دولتی فدرال تشکیل گردد که معموال نیز به کسب
استقالل دولتهای خرد فدرال ختم می شود(مانند میکرونزی).
دو :فدراسیونهای "طراحی شده" .نظامهای سیاسی ای که در آن مرزهای جغرافیایی نه
به واسطه ی خواست صریح و مستقیم ملتها ،که توسط عده ای محدود از روشنفکران و
نخبگان سیاسی با سعی بر در نظر داشتن اصول دموکراتیک و اغلب در پشت دربهای بسته
ی سالنهای اجالس شکل می گیرد(آفریقای جنوبی و اتیوپی را می توان از این تبار به شمار
آورد).
و از این موارد و نمونه های گوناگون ،فقط یکی از فدراسیون های موجود دارای یک متد برای
اجرای فدرالیسم قابل مقایسه با عراق جدید است :اسپانیا.
فدرالیسم از پایین :تجربه ی اسپانیا
ویژگی های منحصر به فرد فدرالیسم اسپانیایی بیان شده در قانون اساسی  ،1978مبتنی بر
سابقه ای از قانون اساسی  1931و عمر کوتاه جمهوری دوم ،نقش موثری در طراحی اصلی
نقشه ی دولت فدرال این کشور داشته است .حداقل در تئوری ،بسیاری از نهادهای سیاسی
اسپانیا همچون شهرداریها از پایین دستکاری و فدراتیو گردید و قانون اساسی  1978اجازه
داد تا ایاالت همجوار با ادغام با یکدیگر ،مناطقی خودمختار تشکیل دهند .بر روی کاغذ،
مکانیسم های تصویب شده در قانون اساسی عراق در سال  2005و قانون پس از آن برای
اجرای فدرالیسم شباهتهای قابل توجهی با مورد اسپانیا دارد .اما در عین حال تفاوتهای متنوع
فرهنگی ،سیاسی و ...شروع یک فدرالیسم مناسب و موثر در عراق را بطور قابل توجهی با
موفقیتهای کمتر از مورد اسپانیا مواجه کرده است.
با این حال ،تجارب واقعی اسپانیا در سال های حیاتی انتقال از سال  1978تا  1983نشان
داد ایجاد ساختار فدرالیسم از پایین در عمل می تواند عواقب غیر منتظره ای نیز به همراه
داشته و نتایج ساختار پایین-به-باال آنگونه که در تئوری به نظر می رسید و پیش بینی می
گردید موفقیت آمیز نباشد.
نکته ی مهم ،خطر هرج و مرج فدرال و واکنش از طرف نیروهای محافظه کار است در صورتی
که روند فدرالیسم با روش های پیش بینی نشده توسعه بیابد .در اسپانیا ،عموما انتظار می
رفت که دو یا سه منطقه با خواسته های خودمختاری دیرینه قدم هایی را برای اطمینان از
وضعیت خودمختار خود بردارند ،در حالی که بقیه ی مناطق کشور یک ساختار دولتی واحد
را حفظ نمایند .با این حال ،کاندیداهای متعددی برای خودمختاری به طور ناگهانی خارج از
آنچه انتظار می رفت ظاهر شد و جامه عمل به خود پوشیدند .اعضاء دولت سابق ،مخصوصا در
درون ارتش ،واکنش منفی شدیدی نسبت به آنچه آنها به عنوان "فرآیند تمرکززدایی خارج
از کنترل" می نامیدند نشان دادند؛ و حتی بسیاری با انتقادهای آتشین خود از سیاستمداران
یادآور شدند که گسترش سریع ایده ی خودمختاری در مناطقی است که در آنها چنین
خواستهایی تا به حال هیچ سابقه نداشته است.
این موضوع ها و مشکالت با کودتای نظامی در فوریه ی سال  1981به سر آمد .در آن زمان
سیاستمداران اسپانیا تصمیم گرفتند که کنترل از باالی بیشتری مورد نیاز است و آنها به
طور موثرتری کار تکمیل و مهر و موم نقشه ی فدرال کشور که ،شامل عالمت گذاری مناطق
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فدرال مرکزی اسپانیا بود ،را بر عهده گرفتند .سازش با فدرالیسم جزء الینفک از تسهیل
گذار اسپانیا به دموکراسی است .در سده ی  90میالدی اسپانیا توانست بحث فدرالیسم را
در فضایی آشفته دوباره از سر بگیرد و در حال حاضر فدرالیسم برای اسپانیا به عنوان عامل
تثبیت کننده ی خارجی با اتحادیه ی اروپا به شمار می رود.
فدرالیسم از پایین در عراق
این دو نقطه درسهای تاریخی مربوط به وضعیت کنونی عراق است .اوال ،تاسیس دولت
فدرال هدفی است برای تبدیل شدن به یک مسئله ی بسیار بحث انگیز در کشوری که از
مسیر مرکز گرایی گذشته است .واضح است که ،نباید اجازه داده شود که نگرش ارتجاعی
به فدرالیسم پیشرفت خواست حقیقی عموم را برای تمرکز زدایی افراطی مانع شود .اما به
عنوان مثال تجربه ی اسپانیا نشان می دهد که اعتدال و سازش در مسائل فدرالیسم می
تواند کلیدی برای تحول دموکراتیک موفقیت آمیز باشد و باز هم در ابتدا می توان به آن
امیدوار بود ،حتی اگر به این معنی باشد که هیچ گروهی شخصا ساختار دولت دقیقی را
بدست نمی آورند.
ثانیا ،اهمیت میراث قوی تاریخی-منطقه ای را نباید دست کم گرفت .در حالی که بسیاری از
واحدهای فدرال اسپانیا می توانند به تجارب طوالنی جدایی اداری و اجرایی خود رجوع کنند،
به جز تاحدودی کردستان و احتماال مقیاس کوچکی از منطقه ی پیش بینی شده در جنوب
با نام  ، iqlim al-janubچیزی با سابقه ی طوالنی قابل مقایسه با نمونه ی اسپانیا در عراق
دیده نمی شود(.موقعیت ویژه ی کردستان در این بود که قانون اساسی عراق خودمختاری
کردها را به رسمیت شناخت .همچنانکه اسپانیا مطالبات خودمختاری بلند مدت را از طریق
"مسیر سریع گذر به استقالل و خود مختاری" در ماده ی  151از قانون اساسی  1978قانونی
اعالم کرد ،اما در مورد عراق به سبک کالسیک باال به پایین انجام شد ).در سایر مناطق عراق
در طول تاریخ وحدت و فرمانبرداری از حکومت مرکزی بغداد به مدت طوالنی وجود داشته
است .البته این به خودی خود هیچ استدالل درستی برای نقض مشروعیت این پروژه ها
نیست .همچنانکه در نهادهای فدرالی ارادی ممکن است فقط آنهایی که تاریخ یکسان داشتند
موفق باشند .در اسپانیا ،ساخته شدن مناطقی شبیه  Cantabriaو  La riojaبه دلیل آنچه
"ساختگی و مصنوعی بودن" نامیده می شد مورد تمسخر قرار گرفتند ،این در حالی است که
بسیاری نیز ساخته شدن چنین مناطقی را برای شکستن سلطه ی تمرکزگرایی باقیمانده از
گذشته الزم می دانستند.
اما نکته ی اساسی در این میان ،درباره ی استقامت و پایداری تاریخی ای است که از تحمل
و صبر در هنگام ایجاد تغییرات و به هنگام مواجهه با بی ثباتی های سیاسی نشات می گیرد؛
همچنان که قهرمانان مناطق "مدرن" توجه خود را بیش ار هر چیز به هرچه امن تر بودن
راه انتقال به فدرالیسم برای شهروندان خود معطوف کرده اند .این مورد در عراق از اهمیت
مضاعفی برخوردار است زیرا آستانه ی بسیار پایین تحمل و صبر ،کار را برای شروع و تکرار
ابتکارات رفراندوم تحت سیستم عراق بسیار سخت می کند و باعث می شود موفقیت تمامی
مراحل کمتر از پیش بینی ها و نسبت به مورد اسپانیا گردد.
یکی از ویژگی های قابل توجه در بحث عراق و پروژه ی های قانونگذاری آن این است که
بخش بسیار کمی از آنچه گفته شده است بر اساس قرائت از متن واقعی اتخاذ گشته است.
در واقع ،برای یک مدت طوالنی برای عموم مردم به دست آوردن نسخه هایی از نسخه ی
اصالح شده از قانون اساسی تقریبا غیر ممکن بوده است ،تا زمانی که یک پیش نویس اولیه
در تاریخ  26سپتامبر رسما برای انتشار مورد موافقت قرار گرفت .این به خودی خود نشان
می دهد که بحث های عمومی و آرای جامعه ی عراق در مورد این موضوع به طور جامعی
مدنظر قرار نگرفته و ترتیب اثر داده نشده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد چندین نقطه و مورد ابهام و به اصطالح "ناحیه ی خاکستری"
در قانون عراق برای اجرای فدرالیسم وجود دارد .به عنوان نمونه در این قانون اساسی
روشهایی برای تعریف پارامترهای رفراندوم برای فدرالیسم در مناطقی به کار رفته که متقابال
متضاد با دیگر قوانین تعریف شده برای همان منطقه است .برای مثال اگر برخی در نجف مایل
به تبدیل شدن به بخشی از نهاد سه-استانداری میانه ی فرات باشند ،در حالی که دیگران به
نفع نه-استانداری بزرگتر و تماما شیعه نظر داشته باشند ،در اینجا قانون به جزئیات بیشتری
نپرداخته و مشخص نکرده که کدامیک و با چه پارامترهایی باید به رفراندوم گذاشته شوند.
در واقع سوال و مشکل این است که چگونه می توان چند طرح خودمختاری ناسازگار را طرح
و با موفقیت تا پیش از فرایند انتخاب مدیریت کرد و به رفراندوم برد.
زمینه ها و ظرفیتهای شفاف سازی حقوقی
تا به امروز قانونگذاران عراقی تالش کمی برای تفسیر دوم و مجدد از قوانینی که اجماال اشاره
شد داشته اند .برای نمونه ،رفراندوم خودمختاری دقیقا باید متناظر با موجودیتهای ارضی
منطقه ای تعریف شده در قوانین باشد؛ و مناطق "باقی مانده" از این موضوع غیر قابل قبول
است و باید مجددا طرحهای رفراندوم بررسی و به سنجش گذاشته شوند .در واقع تمرکز
اصلی بر نگرانی از بی ثباتی های احتمالی در آینده ،طرح های منطقه ای در مقیاس بزرگتر
را عقیم و ناکار آمد ساخته است :راه اندازی و طرح یک ابتکار بسیار آسان است ،اما آماده
کردن آن برای پیروزی بر اساس نظرسنجی و رفراندوم بسیار دشوار به نظر می رسد .قانون

اساسی اسپانیایی به صراحت چنین مناطق
با مشتقات جزئی را به رسمیت می شناسد،
اما هنوز مشخص نیست که آیا تفسیر
مشابهی در عراق قابل قبول خواهد بود.
در عراق مناطقی که هیچ کس تا به حال
حتی قبل از رفراندوم به فکرش هم نمی
رسید می توانند صرفا تصادفی خلق شوند،
و از سوی دیگر با فقدان شرایط الزم برای
مجاورت ارضی در عراق ،دیگر مناطق الزم
و مناسب طرح شده در رفراندومها نیز صرفا
در تئوری شکل بگیرند و در عمل هیچوقت
به وجود نیایند.
با این حال ،تمایل موجود در بخشی از
سیاستمداران عراقی می تواند راه را به
سمت تالش برای کاهش این مشکالت
به پیش ببرد .باید بر آموزش فدرالیسم به
عنوان یک دوره ی آموزش افکار عمومی
بیش از پیش تاکید نمود .این نکته را باید
در نظر داشت که سیاستمداران عراقی به
موضوع عدم تمرکز ،یک رویکرد به مراتب
پیچیده تری نسبت به بسیاری از مفسران
غربی دارند .عراقی ها به تاکید بر نامتقارن
و چند الیه گی کاراکترهای قانون اساسی
عراق تمایل دارند  ،که به معنای آن است
که هیچ ضرورت مطلق برای روند فدرالیسم
سیستماتیک وجود ندارد؛ و بسیاری از

فرمانداریها ممکن است با حفظ همین موقعیت
اداری فعلی خود آنرا برای اجرا در آینده نیز
انتخاب نمایند .برخی از سیاستمداران عراقی
شدیدا به این نکته معترضند که قوانین طرح
شده برای استانداری ها همراه با مقررات
مربوط به خودمختاری محلی گسترده ،مناطق
فدرال را به نواحی استثنایی و غیرقابل پیش
بینی از نظام کلی عراق تبدیل خواهد کرد .در
عین حال ،با چند استثنا ،اکثر سیاستمداران
عراقی طرفدار فدرال نیز که تاکنون به اصل "از
پایین به باال" پابرجا مانده اند ،با خودداری از
مباحثات و بازارگرمی های پرخاشگرایانه زمینه
را برای عبور سالم در طول یک دوره ی بحرانی
گذار جهت رسیدن به چشم انداز منطقه ای در
نظرگرفته شده هموارتر می سازند.
تاریخ سیاسی بین المللی نشان داده است که
فدرالیسم از پایین یک ریسک ویژه و چالش
برانگیز است ،و عراق باالتر و مهمتر از هر
چیز نیاز به یک نظام غیر متمرکز دارد که
با کمترین اشتباهات همواره قادر به مقابله
با موارد پیش بینی نشده باشد .و به طور
اخص ،اجتناب از یک رشته ابتکارات قدیمی
و غیرمفید پیشین برای فدرالیسم که همزمان
پتانسیل فراوانی برای ایجاد بی ثباتی سیاسی
نیز دارند ،یک هدف طبیعی به نظر می رسد.
در همان زمان ،بسیار مطلوب است که روح
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دموکراتیک رویکرد "از پایین به باال حفظ شود"؛ مطمئنا دیکتاتوری جدید در سطح
فدرال آخرین چیزی است که عراقی ها امروز می خواهند و نیاز می بینند! .دو راهکار در
این موضوع می تواند به کار آید .در مرحله ی اول ،قانون موجود در اجرای فدرالیسم را
می توان در مناطقی که در حال حاضر موارد عالمت سوال را رد کرده و مشکلی ندارند
به طور شفاف اجرا و بیان کرد .و ثانیا ،کمیته ی موظف شده به بازبینی و اصالح قانون
اساسی عراق با دقت و تجدید نظر دقیقتر چهارچوب اساسی برای روند فدرالیسم عراقی
را طرح و تدوین نماید.
در هر صورت ،راه و مسیر فدرالیسم آغاز شده و تکلیف برخی از اولویت های کلیدی در
طرح مسایل نیز به نظر می رسد تاحدودی روشن شده باشد .در مرحله ی اول این بسیار
سودمند است که در مدلسازی نظرسنجیهای پیش از رفراندوم جزئیات زیادی مد نظر
قرار گیرند؛ مخصوصا در مورد چگونگی اداره ی سیستم درون استانی و همچنین در مورد
نحوه ی تعامل منطقه ای .و بسیاری از دیگر سواالت اساسی در مورد سطح از مشارکت،
که اگر وجود داشته باشد با چه راههای اجرایی و نیز چه نوع روشهای جایگزین .و ثانیا،
تالش برای در نظر گرفتن جایگزین مناسب و اساسی برای سفتتر کردن الزامات برای
جلوگیری از سهل انگاری امروزین موجود در فراخوانی برای یک همه پرسی .تا مانع از
ایجاد فدرالیسم با پشتیبانی محدود ،و در نهایت غضب رای دهندگان و تحقیر و شکست
برای تمامی مراحل فدرالیسم باشد.
در اینجا ارزش کاری که اسپانیا در شروع روند فدرالیسم خود حتی با شرایط نسبتا سخت
برای شروع پروژه های خودمختاری انجام داد بیشتر مشخص می گردد .در واقع حتی
اگر عراق تصمیم به تقلید از مدل اجرایی اسپانیایی گرفته باشد ،به عنوان مثال با درنظر
گرفتن اتفاق نظر دو سوم یا سه چهارم اکثریت در پایین ترین سطح اداری موجود برای
سیستم عراقی در پاسخ به رفراندوم ،باز هم تفاوت قابل توجهی در سطح حمایت مردمی
در پشت طرح های خودمختاری در دو کشور باقی خواهد ماند .در اواسط سده ی 80
میالدی اسپانیا جمعیت تقریبا  35میلیونی آن در اطراف  8000شهرداری توذیع شده
بودند .درواقع به طور متوسط  4000شهروند ابتکار عمل تصمیم گیریها را بر عهده داشته
اند .اما تصمیم گیریهای جمعیت  30میلیونی عراق کنونی محدود به  500نهاد محلی
است .به عبارت دیگر بازده نسبت شهروند-نهاد
قریب  1به  60000است .این موضوع به خوبی نشان
می دهد که فدرالیسم در عراق با وجود پیشرفتهای
بسیار نسبت به قبل و زمینه سازی مشارکت بسیار
بیشتر شهروندان در امور تصمیم گیری ،باز هم راه
درازی را تا رسیدن به مدل ایده آل خود در پیش
رو دارد.
در نهایت ،عاقالنه خواهد بود که از طریق امکان
سنجی هر نوع الحاقات بیشتر و تکمیلی برای
فدرالیسم ،در انتظار تکمیل و نهادینه شدن ساختار
دولت مرکزی در قانون اساسی عراق و تثبیت آن
باشیم .گفته شده است که در یک برهه ی تاریخی،
در فوریه ی سال  ،1981شخصیت پادشاه خوان
کارلوس عامل منفردی بود که اسپانیا را از افتادن
مجدد به دام استبداد نجات داد .با این حال تحت یک
سیستم جمهوری خواه ،این نوع از سوپاپ اطمینان
اقتدار سنتی در دسترس نیست؛ و در مورد عراق،
دامنه ی وسیع برای تفسیرهای متضاد از کدهای
قانونی مربوط به روند فدرالیسم به گونه ای است
که نقش میانجی بیش از آنچه که به طور معمول از
کمیسیون مستقل انتخابات انتظار می رود بر عهده
ی آن کمیسیون گذاشته خواهد شد .از این رو به نظر
می رسد توصیه ی نامناسب و خطرناکی باشد که این
کمیسیون را بدون وجود حداقل یک "دادگاه قانون
اساسی حاضر و در حال کار" به جنگ با مناطق
خاکستری قانونهای اجرایی فدرالیسم عراقی فرستاد.
تجربیات اسپانیا به آشکار نشان می دهد که
کشورهای نامزد اجرای سیستم فدرالیسم از پایین
به باال اگر خواهان عملی شدن ایده های بلند
پروازانه خود هستند ،باید که خود را برای حوادث
غیر منتظره و وقوع بدترین سناریوها نیز آماده نموده
باشند.
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لطفا برای ما کمی از گذشته تان بگویید .از ایران ،داستان
خروج و آن چه در آلمان گذشت.
گذشته ی من یک داستان تکراری ست دیگر.منهم بسیاری دیگر در
شهری به دنیا آمدم و همان جا درس خواندم وبزرگ شدم وعاشق
شدم.سال  2005از ایران به آلمان آمدم و در آلمان موسیقی را
دنبال کردم و االن هم با همان روش ادامه می دهم.
آیا به مفهوم هنر متعهد قائلید؟ چه تعریفی از این مفهوم
دارید و خود را تا چه حد به آن پایبند می دانید؟
درواقع نه.من هنر را نمی توانم در قید و بند و مفاهیمی اینچنینی
ببینم .شاید باید گیش از ان ببینیم منظورمان از تعهد چیست.
من فقط یک تعهد می شناسم و آن تعهد هنرمند به هنر خویش
است .اما گاهی همین هم چندان مطلق نیست .انسان در مقاطع
زمانی مختلف آنقدر می تواند تغییر داشته باشد که دیگر سخت می

شود این تغییرات را عدم تهعد معنی کرد.اما با این حال باز
هم همین تغییرات برای من مرزهایی دارد .من فقط باید
درباره ی خودم حرف بزنم.نمی خواهم از کلیات بگویم.
من تغییرات را دوست دارم حتی اگر شکل های گذشته
ی مرا بشکند.باید خطر بکنم و می کنم.حاال در این میان
اگر مفهومی به نام تعهد باقی بماند چیست و کجاست نمی
دانم.
مرز اعتراض را تا کجا تعریف می کنید؟ آیا به اصالت
اعتراض قائلید یا برای خود مطالباتی تعریف کردید
که هنگام دست یابی به آن ها اعتراض را متوقف می
کنید؟
نه نمی توانم برای اعتراض مرزی داشته باشم.این شروع
سانسور است .اعتراض برای من برابر با هستی ست .تا
زمانی که نفس می کشم این جریان ادامه دارد .پس بحث
اعتراض به بهبود شرایط ربطی ندارد .خود بودن است .قائم
به خویش است .حتی مرگ هم نمی تواند صدای اعتراض
را خاموش کند.
کارهایی از شما منتشر شده که در آن ها به شدت
به هنرمندان اصطالحا لوس آنجلسی تاخته اید ،در
حالی که آثار ایشان در ایران مخاطبان زیادی دارد.
نظر شما در رابطه با شادی و زندگی غیر اعتراضی
چیست؟ آیا نمی توان با شادی حتی بی هدف به نبرد
با این حکومت مرگ اندیش پرداخت؟
من صد ها بار توضیح داده ام و از گفته ی خود دلشادم.
این کار تجربه ای شخصی بود و بی اجازه ی من منتشر
شد .مثل اینکه شما در خلوت تان به هر شخصی که در
ان لحظه حس بدی دارید فحاشی می کنید من هم در
سن  25سالگی زمانی که تازه از ایران بیرون آمده بودم
و گمان می کردم هر بدبختی که در موسیقی ما هست
گناه هنرمندان لس انجلس است .زمان گذشت و فهمیدم

گزیدهای از مصاحبههای شاهین
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متن زیر برگرفته از چند مصاحبهی شاهین
نجفی با رسانههای مختلف گرفتهشده است.
 شاهین نجفی از سال  ۱۳۷۹موسیقیزیرزمینی را در سبک های راک و رپ در ایران
آغاز کرد ،اما بعد از دومین اجرا ،ممنوع الصدا
شد .او دست از کار نکشید .چندی بعد ،از
دانشگاه اخراج شد و در نهایت از آلمان سر در
آورد و به گروه تپش  ۲۰۱۲پیوست که روزنامه
کیهان (روزنامه حکومتی ایران) از آن به عنوان
یک گروه «مبتذل» موسیقی که قصد ترویج
افکار مارکسیستی دارد ،یاد می کرد.
 مادر من ،یک زن مسن باالی  ۷۰سال است کهمن حتی سن دقیقش را هم نمی دانم .او برای
من سمبل یک زن زجرکشیده تاریخی در ایران
است .کسی که بیش از  ۵بچه آورده ،همیشه در
خانه کار کرده ،همیشه باید فداکاری می کرده و
حرف ،می بایست همیشه حرف شوهرش باشد.

در نهایت ،به نقطه ای رسیدم که واقعا برایم
سوال شد که چرا؟ به چه دلیل؟ این یک ستم
تاریخی است .چرا مرد این جامعه باید به همه
خواسته هایش برسد اما زن باید واقعا فدا شود؟
 من همجنسگرا نیستم ولی معتقدم که برایرسیدن به یک جامعه آزاد باید احترام به حقوق
شهروندی و آزادی مدنی تمامی اقلیت ها مبنا
و معیار باشد و همجنسگرایان نیز از این قاعده
مستثنی نیستند.
 آهنگ «مستراح» را بیشتر از همه دوستدارم .چون مربوط به گذشته من است و برایم
خیلی شخصی است .خیلی آن را دوست دارم.
 مبتذل بودن را من در نوعی از هنر به خدمتگرفته شده و پاستوریزۀ خود سیستم حکومتی
یا توصیف عشق های یا حتی ادعاها و همدردی
های سطحی لوس آنجلسی ها مث ً
ال در مورد یک
مسئلۀ اجتماعی یا سیاسی ،می بینم.

امیر رضایی
که این جماعت به شدت قابل ترحم اند .اینها هم خود
تاوان یک جریان تاریخی را گس می دهند و از آنها هم سو
استفاده شده است و حتی اگر نشده همین اند که هستند.
جنگل درخت دارد ،سبزه دارد ،قارچ خوراکی و سمی هم
دارد .اصال موسیقی پاچ عموما در همه جای دنیا موسیقی
سرخوشی ست .ما با شادی مشکلی نداریم .درواقع ما از
دشمنان غصه و ناله کردن هستیم .فرهنگ شادباشی چیز

کریهی نیست .فقط بحث من این است که در کنار کمر باید
سلول های مغز هم بچرخند .نباید انسان بازیچه شود .این
توهین است .حاال هر که هر چه می خواهد انجام دهد .در
نهایت هم هر که هر چه گوش می کند در حد لیاقت اوست.
اما این بحث را هم نمی فهمم که بتوانی با “یه ماچ داد
و دمش گرم”به جنگ یک سیستم بروی .نه این احمقانه
است .متال وراک ورپ هم رقص و حرکت دارند .اما بدون
فکر نمی توان جریان به وجود آورد .مگر جنبش پانک را
فالسفه راه انداختند؟ نه اما همان جوان ها ،جوان هایی
روشن و شیردل بودند .خطرکردن که فقط اسلحه دست
گرفتن نیست .خطر کردن پرده دریدن هم هست .موسیقی
پاپ غرب ،مایکل و مادونا را دارد و یک انسان یونیکی چون
لیدی گاگا را می آفریند .به همین دلیل من می گویم که
ما هنوز درست نفهمیده ام اعتراض یعنی چه .من می گویم
زندگی به مثابه اعتراض! شما می گویید زندگی شاد و غیر
اعتراضی .گویی اعتراض یعنی اقای ایکس که با ترانه و
آهنگ ها تیپش بروی توی سر خودت بزنی و سرنگ بشود
اسلحه ات .نه .اعتراض اتفاقا شاد است .اگر غمگین هم باشد
به غایت خشمگین است .جدای از این داستان ببینید که
در میان مردم چه اتفاقی افتاده است .مردم ما باید آموزش
ببینند .متاسفانه در سیاست چه موافق و چه مخالف عموما
با یک مشت شارالتان طرف هستیم .از همین روی چه غم و
چه شادی در نهایت توخالی است .هنرمند می شود دامبول
السلطنه و هنر می شود هنر روضه های پاپ یا دامبول های
دوزاری .االن دیگر مهم نیست .خط ها مشخص شده است.
ما مهر خودمان را زده ایم .دیگر هیچ چیز مهم نیست .بگذار
هرکسی هرطور که می خواهد نفس بکشد.
از نظر تعدادی از شنوندگان آثار شما ،نوک پیکان
کنایه هاي شاهین نجفی نه تنها متوجه حکومت
اسالمی حاکم بر ایران است که باورهای مذهبی
جامعه ایراني را نیز نشانه رفته است .آیا شما با این
برداشت موافق هستید؟
یقینا .ما به فردا نگاه می کنیم .برایمان مهم است که بچه
های فردا چطور فکر می کنند .حکومت ها می آیند و می
روند .اما حماقت می ماند.

گزارش آماری وضعیت حقوق بشر ایران  -آبان ۹۰
در این نوشتار  ۱۸۹گزارش حقوق بشری منتشره آبانماه در  ۱۱رسته حقوقی مورد
بررسی قرار گرفته است .و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده
است جنبههای آموزشی نیز در گزارش تقویت شود  .بررسی حقوقی اخبار و
گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را
اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر
نکات برجسته این گزارش دانست.
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ارزیابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه
در آبان ماه سال  ،۱۳۹۰هم چون گذشته ،نقض حقوق بشر در ایران به سبب رفتار طبقه ی
حاکم و معضالت فرهنگی جامعه ی ایرانی در حوزه های گوناگون و به طور گسترده ای تداوم
یافت .این مهم در حالیست که برخی از بارزترین گزارش های منتشر شده در ماه گذشته،
مربوط به گذشته بوده و برای اولین بار در این ماه منتشر شده اند .این خود دلیل دیگری بر
این مهم است که آمارهای جمع آوری و اعالم شده در هر ماه هرگز نمی توانند تمام موارد
نقض حقوق بشر مربوط به آن ماه را به طور کامل در بر بگیرند و بسیاری از این آمارها دیرتر
توسط واحد نشر ،آمار و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران گردآوری و منتشر می شوند
و چه بسا اخباری که به دلیل منابع محدود و مشکالت گزارشگری در ایران ،هرگز تحت
پوشش قرار نمی گیرند.
از جمله ی این موارد می توان به خبر مربوط به مرگ یک زندانی سیاسی به نام آرش ارکان
اشاره کرد .آرش ارکان  ۲۶ساله ،در تجمعات مردمی  ۱۳آبان ماه  ۱۳۸۸دستگیر و به زندان
ی بود و وضعیت این زندانی در طی
اوین منتقل شد .این زندانی سیاسی دچار بیماری کلیو 
دوران حبس به علت بیتوجهی مسئوالن زندان وخیمتر شد تا جایی که تنها سه روز پیش
از مرگ او را به بیمارستان بقیه اهلل منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در روز نهم بهمن
ماه  ،۱۳۸۹پس از تحمل یک سال و سه ماه زندان در بیمارستان جانش را از دست داد.
در ماه گذشته احمد محسنی گرکانی ،رئيس ديوانعالی جمهوری اسالمی ،از رسيدگی به ۱۰۰
پرونده ی تجاوز جنسی ،که وی از آن ها تحت دو عنوان "تجاوز به عنف" و "زنای محصنه"
نام برده؛ در مهرماه  ۱۳۹۰که منجر به صدور  ۵۶فقره قصاص و  ۱۲فقره اعدام شده است،
خبر داد .علی افتخاری ،معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان هم از اجرای  ۹۴حکم
اعدام ،قصاص نفس و عضو در این استان خبر داد .محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن
این احکام دوسال اخیر عنوان شده است.
تایید حکم اعدام یک نوجوان به نام شایان امیدی در گیالن توسط قضات دیوان عالی نیز از
مهم ترین اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود .شایان امیدی که به اتهام
قتل به قصاص محکوم شده است ،به هنگام وقوع حادثه یعنی در  ۱۵مهرماه سال ،۱۳۸۹
تنها  ۱۶سال سن داشته است.
بازتاب گسترده ی مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
در این قسمت به گزارش هایی در حوزه حقوق بشر پرداخته می شود که با وجود اینکه عموما
به نسبت سایر اخبار مرتبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته
اند ،رسانه ها و شبکه های اجتماعی ،که بازتابی از افکار عمومی محسوب می شوند ،با توجه
و حساسیت ویژه ای آن ها را دنبال کردند.
سعید ملکپور زندانی ای که توسط ارتش سایبری سپاه پاسداران به مدیریت سایتهای
پورنوگرافی فارسیزبان متهم شده است ،مجددا ً از سوی شعبه  ۲۸دادگاه انقالب به اعدام
محکوم شد .گفته می شود این حکم قطعی نیست و مجددا باید برای رسیدگی به دیوان
عالی کشور ارسال شود .حکم اعدام آقای ملکپور پیش از این از سوی دیوان عالی کشور به
دلیل "نقص در تحقیقات" نقض و برای تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود.
از سوی دیگر در روز عید قربان ،یکی از مناسبت های مذهبی مسلمانان ،پلیس امنیت تهران
معین برای برگزاری نماز عید ،از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت
با مراجعه به مکانهای ّ
ممانعت به عمل آورد و در برخی دیگر از کالن شهرهای کشور مانند اصفهان نیز با وجود
مکرر مردم اهل سنت ساکن در این شهرها و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز
مراجعات ّ
عید ،با اقامه نماز عید قربان توسط اهل سنت مخالفت شد .در موردی مشابه در ماه گذشته
نیروهای امنیتی از سفر زیارتی حچ "مفتی محمدقاسم قاسمی" و "موالنا احمد نارویی" ،دو
تن از شخصیتهای برجسته اهل س ّنت ایران ،به منظور سفر زیارتی حج ،جلوگیری کردند.
هم چنین کنستانتین بیریولین ،قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسیه اعالم کرداین
کشور چندین دستگاه پارازیت انداز سیار در اختیار ایران گذاشت و در حال مذاکره برای
ارسال تجهیزات بیشتری است .به گفته ی وی این یک سیستم دفاعی است که امنیت
حکومت ایران را تامین می کند .در رابطه با جلوگیری از گردش آزاد اطالعات ،شرکت
تکنولوژیهای هوآوی( )Huawei Technologies Coنیز اخیرا تکنولوژی جدیدی را
در اختیار دولت که صاحب امتیاز تمام سیستم های مخابراتی کشور می باشد ،قرار داده است
که با استفاده از آن و با نصب سیستمی پلیس می تواند افراد را در ارتباط با موقعیت مکانی

تلفنهای همراهشان ردیابی کند.
عالوه بر این  ۷۰طراح لباس در تهران بازداشت شدند که یکی از وبسایت های متعلق به
بسیج علت آن را تربیت  ۲۰۰دختر برای مانکن شدن با آموزش های غربی عنوان کرده است.
طراحی لباس یکی از رشته هایی ست که به طور رسمی در برخی دانشگاه های کشور نیز
تدریس می شود.
تصاویر منتشر شده در رابطه با یکی از اعدام های انجام گرفته در مالءعام هم نشان می دهد
که کودکان نیز در این مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند .نحوه ی برگزاری این اعدام
که در قرچک ورامین صورت گرفت ،بیانگر این مهم است که هیچ محدودیت سنی ای برای
مشاهده اجرای حکم اعدام انسان ها از سوی دستگاه های ذیربط لحاظ نشده است.
اخباری که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث واقع نشد
در این قسمت که به نوعی در تقابل با بخش قبل قرار می گیرد ،آن دسته گزارشات حقوق
بشری ای بررسی می شوند که با کم توجهی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو به
ِ
اهمیت این چنینی و رفتار گزینشی اهالی رسانه
رو شده اند .عدم استقبال به مسائل حائز
و عناصر فعال در شبکه های اجتماعی ،علل گوناگونی مانند نوعی سیاست گذاری خاص در
عرصه رسانه و همینطور سالیق مردم و مشکالت فرهنگی-آموزشی جامعه را در بر می گیرد.
در نظر داشتن این مهم که چنین رفتار گزینشی ای کام ً
ال همسو با رفتار طبقه ی حاکم و
رسانه های دولتی ست نیز حائز اهمیت است.
بر همین اساس خبر صدور حکم اعدام برای بهروز آلخانی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
مرکزی ارومیه از سوی دادگاه انقالب به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروههای معاند
نظام به رغم اهمیت ،مورد توجه و بحث واقع نشد .این در حالیست که مسئوالن این زندانی
سیاسی محکوم به اعدام را به علت عدم شناسایی از سوی سایر زندانیان در بند مربوط به
جرایم مواد مخدر محبوس کرده اند.
همینطور ساکنان برخی از روستاهای شهرستان صحنه (استان کرمانشاه) با ابراز گله از
وعدههای مسئولین از نبود آب آشامیدنی و گاز در روستایشان شکایت نموده اند .این
روستاییان برای تامین این نیاز اولیه به چشمهها و چاهها پناه می برند .در همین زمینه
مسئوالن اعالم کردند که  ۱۱روستای پل دختر در استان لرستان هم به دلیل آلودگی آب با
نفت ،با مشکل آب شرب مواجه اند.
در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ای که با بیماری های جسمی مواجه اند ،بایستی به رضا
شهابی که از خردادماه سال  ۸۹تاکنون به صورت بالتکلیف در زندان اوین به سر می برد و
عالوه بر مشکالتی در کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی¬
حسی در سمت چپ ِ بدن و دستان-اش شده است و به دلیل شدت درد و بیماری به ناچار
به کلینیک عراقی در شرق تهران برده شد؛ اشاره کرد محبوبه کرمی ،دیگر زندانی سیاسی
محبوس در زندان اوین نیز به علت کم خونی شدید وضعیت جسمی بدی دارد به طوری که
به دلیل تشدید این بیماری دوبار در بند به حالت نیمه بیهوش درآمده است .حسین رونقی
ملکی هم که به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعالجی یک کلیه
خود را از دست داده و تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت ،در حالی پس از عمل و علی رغم
نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد که در زندان دچار خوریزی داخلی شد
به طوری که لخته های خون در ادرار وی دیده می شود.
در گزارشی دیگر یک کودک کار توسط  ۱۱کارگر افغانی در پردیس کرج ربوده شد و در
یک ساختمان نیمه کاره به قتل رسید .پزشکی قانونی علت مرگ این پسر نوجوان  ۱۵ساله،
تجاوز دسته جمعی اعالم شد.
از سوی دیگر فشار بر دراویش گنابادی که از تاریخ  ۱۱شهریور ماه در کوار آغاز و منجر به
بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از دراویش ساکن در این شهرستان شد مجددا با بازداشت
دو درویش گنابادی و تفتیش منازل و ضرب و شتم تنی چند از دراویش ساکن در کوار ادامه
یافته است .عالوه بر این نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در کوار به خودروی خالی از
سرنشین یکی از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان تیراندازی کردند.
یک رویداد مثبت
باز شدن دریچه های سد زاینده رود که پس از مدت ها آب را در بستر زاینده رود جاری
کرد؛ می توان به عنوان رویدادی مثبت در ماه گذشته ارزیابی کرد .این رویداد جدا از شادی
شماری از مردم اصفهان حضور آبزیان و پرندگان آبی بر بستر زاینده رود و زنده شدن حیات
طبیعی در این رودخانه را در پی داشت.
برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش آبان ماه
با توجه به اینکه خالء آموزش در کنار اطالع رسانی ،به ویژه در زمینه ی حقوق بشر احساس
می شود ،در این بخش برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که پیشتر به آنها
اشاره شد ،به طور مختصر از لحاظ حقوقی بررسی می شوند.
در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه
دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی
در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی
 ۲۲کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و
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تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان داللت می
کند .بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات الزم ،تخت کافی ،لوازم دارویی مناسب و پزشک
متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
در این زمینه هم چنین ماده  ۱۰۳آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی جمهوری اسالمی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای
معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر
باشد .بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسالمی و زندان
های کشور است ،در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاتی نقض می شود.
صدور و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نیز در حالی در ایران دنبال می شود که در حال
حاضر اعدام افراد زیر  ۱۸سال در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است .این مهم
طبق ماده  ۳اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  ۱ماده  ۶میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی که بر ذاتی بودن حق حیات تاکید می ورزد و همین طور ماده  ۳قطعنامه حمایت
از حقوق محکومان به مرگ و بند  ۵ماده  ۶میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از
حقوق افراد زیر  ۱۸سال به طور خاص حمایت می کند ،غیرقانونی ست .بند  ۲ماده  ۱دومین
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ،بر
تمامی اقدامات الزم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در راستای احترام به حق حیات،
که از حقوق ذاتی افراد است ،تاکید می ورزد.
جا دارد اشاره شود که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نیز که در کشور تداوم دارد،
در شهرستان ها با عدم اطالع رسانی نیز مواجه می شود.
فشار بر اهل سنت و دراویش گنابادی ،به عنوان دو نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در
ایران هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین ،آزادی عقیده-بیان وبرابری مذهبی را می
رساند .طبق ماده  ۱۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن
بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد .همینطور بند  ۱ماده  ۱اعالمیه
مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی ،دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت
ملی ،قومی ،فرهنگی ،دینی و زبانی اقلیتها در سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط را
برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می کند .بند  ۱و  ۲ماده  ۲همین اعالمیه نیز تاکید می
دارد که اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند در نهان و به طور علنی ،آزادانه و بدون مداخله
و یا هر شکل از تبعیض ،دین خود را اعالم و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی
فرهنگی ،دینی ،اجتماعی ،اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
ممانعت از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بیان با مدد گرفتن از تکنولوژی کشورهایی
هم چون روسیه و چین هم در حالی با جدیدت توسط دولت ایران پی گرفته می شود که جدا
از ماده  ۱۹اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،بخشی از
بند  ۲۵اعالمیه هزاره نیز صراحتا به تضمین آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آنها و
نیز حق مردم برای دسترسی به اطالعات ،اشاره میکند.
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بر اساس گزارشهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران ،در محدوده زمانی آبان ماه سال  ۱۳۹۰تعداد  ۱۸۹گزارش از سوی حداقل  ۵۰منبع
خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی  ۱۸۹گزارش آبان ماه ،تعداد  ۲۶۳۶۴مورد نقض حقوق که  ۱۳۵۸۰مورد
آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر و
تعداد  ۱۲۷۸۴مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین المللی ،نقض بنیادین
حقوق بشر محسوب نمیشود ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاریهای حکومت ،اقدام
مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمیگیرد ،در حوزه کارگری و اصناف بوده است و
حقوقی از قبیل اخراج ،تعلیق ،عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی بوده است.
بدیهی است گزارشهایی که در پی میآید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت
مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است .در
موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر  ۳درصد در بحث منابع برآورد میشود باید اشاره
کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران میزان  ۲۹درصد گزارشهای این
ماه را ارائه و مستند کردهاند ،رسانههای حکومتی یا نزدیک به دولت میزان  ۲۷درصد و سایر
منابع خبری-حقوقی غیر دولتی  ۴۴درصد گزارشها را منتشر کردهاند که بدیهی است بخش
آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارشهای سایر
گروههای خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل میکند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است ،میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه
سال قبل ۱۳درصد افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۳درصد کاهش داشته است".
کارگری:
در آبان ماه سال جاری  ۲۸گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار ،نشر و آثار

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد  ۱۶گزارش از آن گزارشهایی را
در بر میگرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاریهای حکومت
و همینطور حقوق مدنی است .مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر  ۲۴۶۴مورد است.
بر اساس این گزارشها  ۳۰۰کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج
شدند ،در مجموع  ۶۵۸ماه از حقوق کارگران در شرکتها و کارخانجات مختلف با تعویق
همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق  ۲۴ماهه پرداخت حقوق
کارگران شرکت آونگان بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی  ۴کارگر جان خود را از دست دادن و
از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور  ۲تن از فعاالن کارگری را احضار و یک تن را بازداشت و
شش تن را به  ۳۴۲ماه حبس محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۶درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷درصد راشاهد
بودهایم".
اقلیتهای مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع  ۱۸گزارش ثبت شده ،تعداد  ۶۳مورد نقض حقوق اقلیتهای
مذهبی در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج
شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت  ۷تن از شهروندان بهایی و دراویش گنابادی بوده است
هم چنین  ۱تن از اقلییتهای مذهبی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ممانعت از دفن  ۳شهروند بهایی و ممانعت از فعالیت اقتصادی  ۳شهروند بهایی دیگر و
جلوگیری از اجرای مراسم عید قربان توسط اهل سنت در تهران و اصفهان از جمله موارد
نقض حقوق در این حوزه بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای مذهبی ۸درصد
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۱درصد
راشاهد بودهایم".
اقلیتهای قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع  ۹گزارش ثبت شده ،تعداد  ۴۲مورد نقض حقوق اقلیتهای قومی
در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد میتوان به بازداشت  ۴شهروند و احضار  ۱تن و محاکمه  ۲۷تن در این حوزه
اشاره کرد ،از سوی دستگاه قضایی دو تن از اقلییت های قومی را به  ۳۶ماه حبس محکوم
کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای قومی ۴۱درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰درصد
را شاهد بودهایم".
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ۸گزارش ثبت شده ،تعداد  ۱۰۴۵۴مورد نقض حقوق اصناف در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت  ۷۰تن از طراحان لباس و محاکمه دو تن از وکالی
دراویش گنابادی ۶۰ ،مورد پلمپ اماکن و  ۸هزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله
موراد این گزارش بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۳درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷درصد را
شاهد بودهایم".
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع  ۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۵۱مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به احضار  ۵۰تن از فعالین مدنی به وزارت اطالعات به دلیل ارتباط و
همکاری با بی بی سی فارسی اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی نسبت به سال
گذشته تغییری نداشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۵درصد را شاهد
بودهایم".
زنان:
در ماه گذشته از مجموع  ۳گزارش ثبت شده ،تعداد  ۵مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
وقوع یک قتل ناموسی در تهران ،یک مورد اسید پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مهم این
گزارشات بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۰درصد نسبت به
سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶درصد را شاهد
بوده است".

کودکان:
در ماه گذشته از مجموع  ۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۳مورد نقض حقوق کودکان در ایران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از آمار ثبت شده میتوان به یک مورد تجاوز و قتل کودک کار و هم چنین محکومیت یک
نوجوان به اعدام از چمله موارد یاد شده در این گزارش است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان  ۶۶درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده
است".
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع  ۱۷گزارش ثبت شده ،تعداد  ۲۹مورد صدور و اجرای حکم اعدام در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در آبانماه سال جاری ،حسب گزارشات به ثبت رسیده ۸ ،شهروند به اتهامهای مواد مخدر،
قتل ،ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و  ۲۱زندانی نیز بر اساس اتهام قتل ،جرایم مواد
مخدر و تجاوز اعدام شدند.
سه زندانی نیز به اتهام تجاوز و قتل در مالء عام و در شهرهای قرچک ورامین ،نوشهر و دلفان
اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۵درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰درصد
را شاهد بودهایم".
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع  ۲۰گزارش ثبت شده ،تعداد  ۲۵مورد نقض حقوق دانشجویان در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این گزارشها بازداشت  ۹دانشجو و محکومیت  ۴دانشجو به  ۹۰ماه حبس تعزیری محکوم
شدند و از سوی دیگر نیز  ۵تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۵درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده
است".
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع  ۳۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۱۳۱۱۶مورد نقض حقوق زندانیان در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به  ۳۴مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان ۸ ،مورد عدم
رسیدگی پزشکی ۱۹ ،مورد اعمال محدودیت مضاعف ۳ ،مورد اجرای حکم شالق ۶ ،مورد
عدم دسترسی به وکیل ۶ ،مورد نقل و انتقال اجباری و  ۱۳۰۳۱مورد اعمال فشار و تهدید
زندانیان بود.
هم چنین  ۱۰مورد بالتکلیفی و  ۲۹مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان
لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان  ۲۲نسبت به سال
گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش  ۳۵را شاهد بودهایم".
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع  ۵۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۹۱مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه
و بیان توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار  ۲۲تن از فعالین در این حوزه بازداشت ۲۵ ،تن احضار به اطالعات و دادگاه
انقالب و  ۳نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند .همینطور  ۱۵تن از فعالین نیز
جمعا به  ۵۷۰ماه حبس تعزیری و  ۱۲۶ماه محرومیت محکوم شدند.

بررسی آمار

نمودارها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رستهها در آبان ماه  ۱۳۹۰است ،همانطور
که در ذیل مشاهده میکنید ،زندانیان با  %۳۲و حوزه اندیشه و بیان با  ۲۲به ترتیب در رتبه
اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
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در ادامه میتوانید نمودار دایرهای مربوط به مقایسه استانها و حجم گزارشات ثبت شده که
رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری آبان ماه ۹۰با ماه مشابه سال قبل و
مهر ماه سالجاری ،به نمودار ذیل توجه کنید.
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