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را نيز به ميدان بررسي مي آورد. اين سوبژكتيويته مسئول در برابر آن مفهوم نقش يا مهره 
كه هانا آرنت در قضيه آيشمن به آن اشاره دارد نيست. در جايي كه مسئله گناه فردي و 
سوبژكتيويته مسئول در مفهوم گناه جمعي و مسئوليت همگاني مستحيل مي شود، دشوار 
بتوان از سوژه مسئول در برابر خشونت سخن گفت. اگر در نظام ديوانساالرانه كه امكان 
جابجايي مسئوليتها هم وجود دارد به خشونت بنگريم جا را براي تحليل مسئوليت فردي 
تنگ كرده ايم و اين دست كم با محتواي نگرش پديدارشناسانه اي كه اين نوشته كوشيد 

از آن سخن بگويد در تضاد است. 

اين نوشته مي كوشد نگاه تا حدي پديدار شناختي به امكانمندي بروز خشونت بياندازد. 
وقتي از امكان هاي خشونت مي گويم بايد توجه كرد ميان امكانمندي و خشونت رابطه اي 
مبهم وجود دارد. خشونت اگر فقط به مثابه ابزار اعمال قدرت بر ديگري لحاظ شود تا آنجا 
مسئله اي  مي شود،  نگريسته  ديگر  هدفي  به  دستيابي  براي  ابزارمندي اش  سويه ي  به  كه 
از جنبه  نمايش  اين  نمايان شود  اگر خشونت در تحققش  اما  نه ضروري است.  امكاني و 
امكانمندي  يك  صرفا  ديگر  و  كرده  ميل  خشونت  فيزيك  سمت  به  خشونت  متافيزيك 
نخواهد بود. به نظر مي رسد پس از اعمال خشونت تبديل امكانمندي متافيزيك خشونت 
محقق  دادگي  يك  با  بلكه  خالي  دادگي  يك  با  نه  ديگر  ما  خشونت،  فيزيك  ضرورت  به 
شده و پر مواجهيم. پديدار خشونت دست كم در سه سطح دادگي امكان بروز دارد. يكي 
و  زبان  ميان  رابطه ي  سطح  اين  است؛   )Signitive givenness(داللتي دادگي  سطح 
يك  زباني  اليه-گذاري هاي  به  اتكا  در  هنوز  كه  هرچند  مي كند  بررسي  قابل  را  خشونت 
 )Terror( ارعاب  و  ميان خشونت  اين سطح  در  همچنين  نيست.  كمال  و  تمام  دادگي 
پيوند نزديكي برقرار است. سطح دوم، دادگي تصويري )Pictoral givenness( خشونت 
امكان  تئاتر   يا  تا عكس  از سينما گرفته  ايماژه اي  ابعاد  تمامي  است. مسئله خشونت در 
از  گذر  يعني  خشونت،  تام  پرشدگي  از  نمي توان  كمال  و  تمام  هم  هنوز  اما  دارد.  بروز 
امكانمندي متافيزيك خشونت به ضرورت فيزيك خشونت سخن گفت. خصلت بازنمايانه ي 
اين چارچوب دادگي، قيدي براي تبديل حدوث خشونت به ضرورت آن است. در نهايت در 
دادگي ادراكي )Perceptive givenness( آنجا كه وساطت بدن در مقام ابژه خشونت 

برجسته مي شود مي توان از تحقق تام خشونت ياد كرد.
مانند  مفاهيمي  دارد  وجود  ضروري  نه  و  امكاني  سطح  در  خشونت  كه  زماني  تا 
خشونت  مفهوم  نزديك  همپيوندهاي  ارعاب  شد  اشاره  كه  همانطور  و   )Danger(خطر
هستند. بويژه مفهوم خطر با اشاره به انسان شناسي الهياتي اشميت كه انسان را موجودي 
ذاتي   )Corruption( فساد  متوجه  را  خشونت  مسئوليت  مي شمارد  بر  پرمخاطره  ذاتاً 

انساني مي داند. مفهومي كه به انسان-گرگ هابزي نزديك است. 
اكنون  نمي ماند. همين  باقي  ايماژه اي  يا  زباني  در سطح داللتي  فقط  اما مسئله خشونت 
كه شما متن را مي خوانيد بي ترديد در جايي يك زنداني شكنجه يا كسي اعدام و يا بمبي 
منفجر مي  شود. حتي اعالم اين موارد يا ديدن تصاوير آنها هم ضرورت تام خشونت را بيان 
دادگي  از  بتوان  دريافت خشونت مي گردد؛ دشوار  واسطه  بدن  نمي كند جز در جايي كه 
تمام وكمال خشونت سخن گفت. تمام كتابهايي كه به طرز داللتي و تمام فيلم هايي كه 
به  را توصيف كرده اند، فقط  آلمان  بمباران هاي جنگ جهاني دوم در  ايماژه اي  به صورت 
بررسي رابطه امكاني ميان قربانيان خشونت دست يافته اند و از دريافت ضرورت اين مسئله 
 )Situation( باز مانده اند. بنا به اصطالح پديدارشناسانه مردمان زير بمباران در موقعيت
امور  وضع  در  فيلم ها  تماشاگران  يا  كتابها  خوانندگان  حاليكه  در  داشتند  قرار  خشونت 

)State of affairs( خشونت قرار دارند.
بي ترديد همواره ميان خشونت و امكانهاي متفاوت بياني فاصله وجود دارد و همين مفهوم 
مي كند.  عمل  خشونت  براي  تمايزگذار  وساطت  گونه اي  مقام  در   )Distance( فاصله 
 )Inertia of violence( ماندگرايي خشونت  به گفته سارتر  يا  تمايزگذار  اين وساطت 
اين  بي ترديد  اما  تعليق مي برد.  ورطه  به  تحقق محض  در  را  امكانمندي خشونت  همواره 
  )Self(از مسئله مسئوليت شود. مسئله مسئوليت مفهوم خود مانع  ماندگرايي  نمي تواند 

امکانمندی بروز خشونت مهدی منزوی
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جان دارلی، بیب التانه / پروانه مقدم

در 13 مارس 1964، زن جواني در وسط خياباني در بخش مسكوني نيويورك با چاقو كشته 
توجه  تا حدودي  اين حادثه  نيستند،  روتين  اساساً  قتل هايي  اينكه چنين  به  توجه  با  شد. 
عموم را به خود جلب كرد تا اينكه چند هفته بعد روزنامه نيويورك تايمز جنبه ديگري از اين 
داستان را آشكار كرد: دستكم 38 نفر شاهد اين حمله بوده اند و هيچ تالشي براي مداخله 
از نيم ساعت را صرف كشتن كيتي جنووز كرده است،  نكرده اند. اگرچه قاتل زماني بيش 
ولي هيچ كدام از اين 38 نفر كه در مكاني امن در آپارتمان خود شاهد ماجرا بودند، اقدام به 

كمك كردن نكردند و حتي هيچ كسي زحمت تلفن زدن به پليس را نكشيدند.
در جست وجوي دليل براي چنين رفتار به ظاهر غير انساني به معضالت زيادي اشاره شد: 
از زوال اخالق و از دست رفتن صفات انساني به واسطه محيط شهري تا از خود بيگانگي و 
اعتقاد به بي نظمي و ميل به خشونت. با اين حال، با تحليل اين ماجرا مي توان فاكتورهاي 

ديگري را نيز مشاهده كرد.
فردي كه در حال مشاهده موقعيتي اضطراري و خطرناك همچون وضعيت اشاره شده است 
در تعارض قرار دارد. از طرفي هنجارهاي انساني آشكاري در ارتباط با كمك به قرباني وجود 
دارد ولي هراس هاي عقالني و غير عقالني كه درباره آنچه كه ممكن است براي مداخله گر 
اتفاق بيافتد، مي تواند مانع انجام هر گونه اقدامي شود.  "من نمي خواهم درگير شوم" عبارت 
آشنايي است كه در پشت آن ترس از آسيب فيزيكي، خجالت زده شدن در عموم،  درگيري 

در مسائل پليسي و قضايي و ديگر خطرهاي ناشناخته نمايان است.
در رويدادهاي معين، ممكن است كه هنجارهايي كه منجر به مداخله مي شوند ضعيف شود و 
تماشاچي طرف ديگر تعارض، عدم مداخله، را انتخاب كند. يكي از اين پيشامدها حضور ديگر 
تماشاچيان است. براي مثال، در مورد باال، هر تماشاچي با مشاهده نور از پنجره آپارتمان هاي 
ديگر مي دانست كه ديگران نيز در حال تماشاي ماجرا هستند و هيچ راهي وجود نداشت 
داليل  مورد  دو  اين  كنند.  مشاهده  واقعه  مورد  در  را  يكديگر  عكس العمل  تماشاچيان  كه 
عدم كمك رساني يا تأخير در آن را روشن مي سازد. مسئوليت براي كمك رساني در ميان 
تماشاچيان پراكنده شده است. همچنين در احساس گناه و سرزنش براي عدم اقدام نيز نوعي 
پراكندگي وجود دارد و سرانجام اينكه اين امكان وجود دارد كه شخص ديگري هم اكنون 

كمك رساني را شروع كرده باشد.
هنگامي كه در يك موقعيت اضطراري تنها يك تماشاچي وجود داشته باشد در صورتي كه 
از كمك رساني سرباز بزند، هر گونه فشاري براي مداخله بر او متمركز مي شود. در صورتي 
كه هنگامي كه چندين تماشاچي حضور داشته باشند فشار براي مداخله بر هيچ يك متمركز 
افراد تقسيم مي شود و اين گونه  نمي شود و در عوض مسئوليت پذيري براي مداخله ميان 

است كه اين امكان به وجود مي آيد كه كسي كمك نكند. 
مسئله ديگر اين است كه سرزنش ذاتي در اين شرايط قابليت پراكنده شدن دارد. اين فرض 
كه در مواقعي كه  يك گروه عمل قابل مجازاتي را انجام مي دهد، تنبيه و سرزنشي كه هر 
فرد متحمل مي شود مقدار كمي است. سرانجام اينكه در جايي كه افراد از حضور يگديگر 
باخبر هستند اما رفتار آنها به خوبي مشاهده نمي شود هر تماشاچي مي تواند اين فرض را 
بكند كه فرد ديگري در حال اقدام به عملي براي پايان دادن به حادثه است و با خود بگويد 

كه نفر ديگري بايد كاري انجام دهد.
با توجه به اين مالحظات به اين فرضيه مي رسيم كه در مواقع ضروري هرچه كه تماشاچيان 
بيشتر باشند، احتمال مداخله افراد كمتر و در زمان ديرتري خواهد بود. براي آزمايش اين 
فرضيه ابتدا يك موقعيت اضطراري شبيه به موقعيت واقعي ساخته مي شود كه در آن ارزيابي 

دفعات و سرعت واكنش افراد مورد آزمايش ميسر باشد. 

نحوه آزمایش
اتاقي بروند كه در آن از طريق سيستم  از دانشجويان شركت كننده خواسته مي شود تا به 
ارتباطي با ديگر شركت كنندگان در تماس هستند. به آنها گفته مي شود كه موضوع مباحثه 
در ارتباط با مشكالت زندگي دانشجويي است و به اين دليل از گفت  وگوي چهره به چهره 
استفاده نشده است تا افراد با توجه به ناشناس ماندنشان از صحبت كردن در مورد مشكالت 
مي شود  هدايت  راهرويي  به  آغاز شركت كننده  در  ترتيب،  اين  به  نشوند.  خود خجالت زده 
كه به چندين اتاق ختم مي شود و در آنجا دستيار آزمايش او را به يكي از اتاق ها مي برد و 
با استفاده از گوشي و بلندگو در مباحثه شركت كند. به شركت كننده  از او مي خواهد كه 
گفته مي شود كه در ابتدا هر فرد مشكالت خود را بيان مي كند و ديگران درباره آن به بحث 
مي پردازند. تنظيم اين گفتگو به وسيله يك سوييچ مكانيكي انجام مي شود كه به ترتيب به 
هر شركت كننده دو دقيقه فرصت گفت وگو مي دهد و در هنگامي كه ميكروفني روشن باشد، 

ديگر ميكروفن ها خاموش مي شود.
 در طول جلسه مباحثه يكي از شركت كنندگان كه آن گونه كه مشخص است از بيماري صرع 
رنج مي برد، دچار رعشه شده و در نهايت بيهوش مي شود. با توجه به اينكه در هنگام مباحثه 
شركت كننده نمي تواند با ديگر افراد صحبت كند و بفهمد كه آنها در برابر اين حادثه چه 
واكنشي نشان مي دهند سرعت پاسخ گويي شركت كننده به اين حادثه و مراجعه به دستيار 

آزمايش به عنوان متغير اين آزمايش در نظر گرفته مي شود. 
متغير مستقل اصلی اين آزمايش تعداد افراد ديگري است كه شركت كننده فكر مي كند آنها 
هم از بيهوشي باخبر شده اند. با توجه به تعداد صداهايي كه پخش مي شود، شركت كننده در 
يكي از سه موقعيت ذيل قرار مي گيرد: گروه دو نفره )شامل شركت كننده و صداي كسي كه 
بيهوش مي شود(، گروه سه نفره )شركت كننده، صداي فرد بيهوش و يك صداي ضبط شده( 

و گروه شش نفره )شركت كننده، صداي فرد بيهوش و چهار صداي ضبط شده(.
نتایج

تعداد افرادي كه شركت كننده گمان مي برد آنها هم از بيهوشي فرد و موقعيت اضطراري اش 
با خبر هستند تاثير زيادي در نتايج آزمايش دارد و 65 درصد افرادي كه خود را در اطالع 
از بيماري فرد تنها مي دانستند قبل از بيهوش شدن اش گزارش دادند در حالي كه اين مقدار 
براي گروه هاي سه نفره 62 درصد و براي  افرادي كه از حضور چهار تماشاچي ديگر هم باخبر 
بودند به 31 درصد مي رسيد. تمام افرادي كه در گروه دو نفره بودند در نهايت بيهوشي فرد 
را گزارش كردند ولي تنها 62 درصد شركت كنندگان گروه شش نفره چنين كاري را انجام 

دادند. توزيع تجمعي زمان پاسخ گروه هاي مختلف در شكل آمده است. 
 

همچنين بر خالف آزمايش هاي انجام شده توسط بركوويتز )L. Berkowitz(، نتايج آزمايش 
نشان مي دهد كه نوع جنسيت فرد تاثيري در سرعت پاسخ گويي ندارد و اين كه فرد بيمار 
آزمايش  البته  نمي دهد.  بروز  آزمايش  نتيجه  در  تفاوتي  نيز  يا خير  باشد  مخالف  از جنس 
بركوويتز از نوع دخالت مستقيم )خاموش كردن آتش، نجات غريق و  غيره( بوده و اغلب به 
مهارت يا توان فيزيكي نياز داشته است و آزمايش حاضر از نوع دخالت گزارشي است كه با 
توجه به مقايسه نتايج مي توان گفت كه مردان در مداخالت فيزيكي مسئوليت بيشتري براي 

خود قائل هستند كه اين امر خود به هنجارهاي فرهنگي جامعه باز مي گردد.

مداخله تماشاچي در مواقع ضروري: پراكندگي مسئولیت
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اخير  سال های  در  ايران  شهری  جامعه 
و  خشونت ها  بی رويه  افزايش  شاهد  همواره 
زورگيری،  همچون  اجتماعی  ناهنجاری های 
تجاوز به عنف، مزاحمت های خيابانی و... بوده 
فرد،  خالقی  سرهنگ  ايسنا  گزارش  به  است. 
از  ناجا  آگاهی  پليس  سرقت  با  مبارزه  معاون 
افزايش 46 درصدی ميزان وقوع زورگيری خبر 
داد وافزود: حدود 81 درصد از زورگيری ها در 
داده  رخ  چاقو  از  استفاده  با  امسال  ماهه   4
به  آمار نشان می دهد زورگيری  اين  است كه 
افزايش  گذشته  به  نسبت  سرد  سالح  وسيله 
افزايش  بايد  آمار  اين  به  البته  است.  يافته 
قتل ها  در  سرد  ازسالح  استفاده  درصدی   6٠
را هم اضافه كرد مهم ترين دغدغه در توسعه 
مناسب  توزيع  و  يكپارچگی  شهری  فضای 
تمامی  كه  است  نحوی  به  شهری  امكانات 
بهره مند  يكسانی  طور  به  آن  از  شهروندان 
بروز  و  امر  اين  از  غفلت  محض  به  شوند. 
برای  مناسبی  فضای  اجتماعی  متضاد  شرايط 
رشد و اعمال رفتار های خشونت¬بار به وجود 
كميسيون  مشاور  ابهری  مجيد  آمد.  خواهد 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در مصاحبه 
بيكاری،  را  زورگيری  اجتماعی  ريشه های  ای 
تربيت غلط خانواده، كمرنگ شدن ارزش های 
اخالقی برشمرد و می افزايد: اغلب زورگيران به 
صنعتی  گردان های  روان  ويژه  به  مخدر  مواد 
اقدام  در  اساسی  عامل  همين  و  دارند  اعتياد 
افزايش  برای  كار شناسان  است.  زورگيری  به 
می كنند  مطرح  را  بسياری  داليل  خشونت ها 
كه مهاجرت و مسايل اقتصادی دو دليل عمده 
رفتار های خشن هستند. در حال حاضر تهران 
از  كشور،  مهاجرپذير  شهراصلی  دو  كرج،  و 
دليل  به  هستند.  جرم¬خيز  نقاط  اصلی ترين 
اينكه مهاجرين در اقليت به سر می برند شرايط 
روحی و روانيشان به گونه¬ايست كه دست به 
هر كاری می زنند و به هنجار های محل جديد 
آهن،  راه  ايستگاه های  ندارند.  توجهی  زندگی 
از  حاشيه¬ايی  شهرك های  بزرگ،  پايانه های 

جرم¬خيز ترين نقاط شهر ها هستند. 
امان قرائی مقدم عضو هيئت علمی دانشگاه   
تربيت معلم، تهران را آنوميك ترين شهر ايران 
توضيح  اينگونه  را  آنومی  ادامه  در  و  می داند 

می دهد: آنومی به شرايطی گفته می شود كه غير عادی است، مسائل اخالقی و هنجارهای 
اجتماعی كمرنگ شده، خودكنترلی و كنترل اجتماعی افراد به حداقل رسيده و معنويات 
در جامعه رنگ باخته است. به نظر می رسد بسياری از افرادی كه به خشونت رو می آورند 
در تامين نياز های اوليه خود ناتوانند و با مشكالتی همچون خانواده های متالشی شده، 
بی سوادی، بيكاری، بی پولی روبرو هستند و در نتيجه دارای تعادل روحی و روانی نيستند. 
از راه های معمول ندارند در  برخی از مجرمين كه توان برآورده كردن نيازهای خود را 
كنار اعمال مجرمانه خود مرتكب اعمال منافی عفت هم می شوند. كما اينكه در سال های 
اخير تجاوز به عنف ضميمه جداناشدنی ناهنجاری های اجتماعی شده است. بنا بر برخی 
گزارشات در سه سال اخير آزار و اذيت جسمی دختران افزايش چشمگيری داشته است. 
امروز و كالن شهر ها  تازه در جامعه  خشونت و زورگيری وآزارهای جنسی پديده¬ايی 
نيست و تقريبا شهروندان بارفتارهايی چون خشونت های كالمی و دعواهای بين فردی 
كنار آمده اند. سال های انتهايی دهه۷٠پرونده موسوم به خفاش شب بازتاب گسترده¬ايی 
كمك  به  خوشرو  غالمرضا  پرونده  اول  متهم  داشت.  ورسانه ها  مردم  و  مقامات  بين 
همدستش تحت عنوان مسافركش قربانيانش را كه عمدتا زنان بودند به محله های متروك 
می كشاند و پس از آزار و اذيت جنسی و سرقت اموالشان آنان را می كشت و می سوزاند. 
دادگاه خفاش شب خارج از نوبت تشكيل شد. متهمان به اعدام محكوم شدند و حكم به 
سرعت در محل وقوع جنايت ها اجرا شد. تعجيل دربرگزاری دادگاه از شگرد های دستگاه 
قضايی است تا ازشوك حاصل ازجنايت نزد افكارعمومی بكاهد. اين رويه درباره ی حادثه 
ی قتل در ميدان كاج سعادت آباد تهران نيز كه از بارزترين موارد عينی افزايش بی رويه 
خشونت تلقی می شود بكار گرفته و حكم اعدام برای قاتل صادر شد. چندی پيش نيز در 
قزوين اولين زن قاتل سريالی در انتظاراجرای حكم اعدام نشسته بود. الزم به يادآوری 
است كه تسريع در دادرسی و اجرای حكم كه در بيشتر موارد اعدام است، بررسی علل 
وقوع جرم و مطالعه بر روی روش های پيشگيری از وقوع جرم را قربانی تسكين اضطراب 

ونگرانی افكار عمومی می كند.
يك دهه قبل پروژه های نيمه كاره¬ی بزرگراه های تهران، محله های متروكی بودند كه 
خفاش شب برای سر به نيست كردن قربانيانش از آن ها استفاده می كرد. از قضا همان 
زمين های  و  وخيابان ها  می كشند  دوش  بر  را  تهران  ترافيك  اصلی  بار  امروز  بزرگراه ها 
از  زورگير ها  هم  باز  عنف.  به  تجاوز  و  زورگيری  برای  شده اند  مناسبی  محل  اطرافشان 
شگرد مسافركش جعلی و همدستش )در مواردی همدستانش( استفاده می كنند و انواع 
ديگری همچون خفت¬گيری و خفه¬كنی را با خشونت هرچه بيشتر انجام می دهند. 

حتی شلوغی و روشنايی معابر شهری هم جلودارشان نيست.
پل مديريت و ماجرای قتل با ضربات چاقو بر گرده های دختر جوان، قتل ورزشكار ايرانی 
آذربايجان،  و  كرمانشاه  ايالم،  در  مكرر  اسيدپاشی  ماجرای  در كرج،  داداشی(  اهلل  )روح 
زورگيری و قتل های ناشی از وضعيت بد اقتصادی و ... موارد متعدد بروز خشونت در 

جامعه ايرانی است.
 موريانه خشونت، اعتماد و امنيت جامعه را از درون می جود و حاصل تنها از بين رفتن 

اعتماد فردی و امنيت جمعی است.
آيا می توان ريشه تمام اين خشونت ها را در انگيزه های فردی خالصه كرد؟ نابسامانی 
های روحی و روانی فرد، ريشه در چه مسائلی در سطح كالن تر دارد؟ آيا اينگونه نيست 
فرافكنی عامليت سياست های  زندان ها و شالق، سعی در  و  اعدام ها  با  كه حاكميت 

نادرست خود در بروز اين فجايع دارد؟

از  و  زندگی  اهواز  در  علی 
ماشین  با  مسافرکشی  راه 
می کند.  معاش  امرار  شخصی 
یکی از روزهای ماه گذشته که 
خیابان های  در  همیشه  مثل 
بود.  مسافر  انتظار  در  اهواز 
گزاف  نسبتا  کرایه ایی  با  زنی 
صورت  به  را  علی  ماشین 
چند  کرد.  اجاره  دربست 
زن  مقصد،  به  مانده  خیابان 
چاقویی  خود  کیف  از  مسافر 
در آورد و علی را تهدید کرد 
تا تمام پول و گوشی موبایل و 
اشیا قیمتی اش را به او بدهد. 
علی در مقابل تهدیدهای زن 
مقاومت کرد و بعد از درگیری 
کوتاهی چاقو را از دست او در 
آورد. ساعتی بعد در کالنتری 
زن  شد  معلوم  اهواز   ٢٢
است.  مینا  نامش  مسافرکه 
و  است  دار  سابقه  مجرمی 
به جرم زورگیری  بار  چندین 
از  بعد  اما  شده  دستگیر 
محکومیت  دوران  گذراندن 
دوباره به جامعه برگشته است 
ادامه می دهد.  به زورگیری  و 
هنگام غروب در حالیکه علی 
می رفت  خانه اش  سمت  به 
خانواده اش  کنار  را  شب  تا 
بگذراند. مینا با بی تفاوتی در 
منتظر  کالنتری  بازداشتگاه 
ماموران  صبح  فردا  تا  بود 
بار  چندمین  برای  انتظامی 
مراجع  برای  را  پرونده اش 

قضایی بفرستند. 

خشونت در همین نزدیکی اميرحسين سعادتی
گزارشی از خشونت های شهری در ایران
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ارزش  يك  مقدار  در  كمی  تفاوتی  به  را 
انتزاعی فرو می كاهد. 

 
سه

در چنين جهانی،  زبان  كه  است  درست 
خدمت  در  ابزاری  جز  نيست  چيزی 
اليوت  كه  نكته ای  اما  مبادله،  تسهيل 
به همين  و درست   – بود  بی توجه  بدان 
دليل به جای راه حلی سياسی، دست به 
آرمانی  ارائه ی  و  فرهنگی  راه حلی  دامان 
ميلی  كه  است  نكته  اين   – شد  ادبی 
ميلی  نه  می دارد،  وا  گفتن  به  را  ما  كه 
جوشيده از درون، كه اراده ای است توليد 
شده و عرضه شده در بازار. سود در مبادله 
كه  است  اضافی  چيزی  ی  دهنده  نشان 
ازايی  به  ما  مقابل،  در  اما  شده  داده 
می دهد  نشان  سود  نگرديده.  دريافت 
و  داد  به  نمی توان  را  مدرن  مبادله ی 
ستد فروكاست. آنچه توده ها را به چنين 
مبادله ی ناعادالنه ای وا می دارد، ضرورت 
وابستگی  و  زيستی  شراط  حداقل  حفظ 
معنای  است.  دستمزد  به  شديدشان 
كنشگران  شخصی  قصد  از  كه  اضافی 
زبانی فرا تر می رود، حتی در مبتذل ترين 
اشكال گفتگوهای روزمره هم حضور دارد 
و برای خلق آن، الزم نيست حتما از نماد 
استفاده  ارگانيك  ثقيل  زبان  و  ايماژ  و 
كرد. معنای اضافی درست همانند سود، 
قدرت پنهان را آشكار می كند و همانطور 
ازخودبيگانگی  با  جز  سود  كسب  كه 
ممكن نيست معنای اضافی هم مستلزم 
توده ها  است.  خويشتن  از  سخن  جدايی 
همچون  را  كارشان  نيروی  كه  همانطور 
قرار  قدرت  خدمت  در  خريدنی  كااليی 
می دهند، كالمشان را نيز همچون معنايی 
فهميدنی عرضه می دارند. بدين معنا كه 
قواعد سخن نه درونی و خود سامان، كه 
بيرونی و تحميلی اند. در زمانه ی ما سخن 
از خواست  فرد كه  از ميل  نه  را  شكلش 

یک
اينكه  از ناشناختگی رخ می دهد. الزمه ی  با ديگری در سطحی  هرگونه رابطه ی حقيقی 
كسی به سخن ديگری گوش دهد و به معنای آن بيانديشد، اين است كه از پيش نداند 
آن سخن چيست. چنانچه كليت يك سخن از پيش مشخص باشد، اجزاء آن هرگز شنيده 
نشده و مورد توجه قرار نخواهند گرفت. در اين حالت، سخن نه چيزی ناشناخته و بيرونی، 
كه امری است از پيش به تجربه درآمده. از اين رو در چنين شرايطی، ديگری نه ديگری، كه 
بخشی است از هستی خود فرد و سخنش نيز الجرم، نه بيانگر معنايی، كه تكرار طوطی وار 
آگاهی مخاطب است. زيرا تكرار معنا را زايل كرده و كالم را تا سطح توليد اصوات مكانيكی 
فرو خواهد كشيد. در اين حالت، نطق ديگر وجه مميزه ی انسان از حيوان نخواهد بود، بلكه 
نمايش شگفت انگيز حيوانی است كه پا را از محدوده های خويش فرا تر گذاشته و به واسطه 
همين  دقيقا  يافته.  را  تخطی ناپذير  نظمی  تكرار  توانايی  طاقت فرسا،  و  دقيق  آموزشهای 
گستاخی و پا از گليم خود دراز تر كردن است كه در عين حال شگفت انگيز و چندش آور 
است. در چنين شرايطی خفه كردن ديگری،  همان قدر ساده و بی اشكال به نظر می رسد 

كه تعويض كانال تلويزيون. 
را  قربانيانشان  التماسهای  و  ضجه ها  گريه ها،  جانيان،  كه  ملموس  واقعيت  اين  از  جدا 
كه  می شوند  يادآور  ما  به  را  حقيقت  اين  ساد  دو  ماركی  لذت  زنجيره های  نمی شنوند، 
ديگرآزاری و خودآزاری فرايندهای همزمانند. يعنی كه در لحظه ی تجلی خشونت، فرد 
ديگری را همچون موجودی جدا و مستقل در نظر نمی گيرد. در اين لحظه ديگری تمامی 
تمايزات و جنبه های ناشناخته اش را از كف می دهد. به بيان بهتر، ديگری در يك كليت 

تحميلی منحل می شود. 
 

دو
جهان  متناقض  موضع  تشريح  فلسفی،   – اقتصادی  دستنوشته های  در  ماركس  پروژه ی 
اين  در دستنوشته ها، صرفا  ماركس  مساله ی  انسانی ست.  اميال  با  مواجهه  در  صنعتی 
موضوع نيست كه نظام توليد از يكسو توده ها را به قناعت پيشگی جهت سازماندهی نيروی 
كار، و از سوی ديگر به مصرف گرايی جهت كسب سود ترغيب می كند. اين شكل معيشت 
در اقتصاد سنتی هم ديده می شود: كار طاقت فرسا و رياضت كشی در دوره های سختی و 
خوشگذرانی در دوره های آسايش. آنچه چهره ی كريه جهان ما را شكل می دهد، فرايندی 
است كه طی آن توده ها نيازهای طبيعی خود را فراموش كرده و تنها اميالی را بازمی شناسند 
كه ابژه ی آن ها در بازار به صورت انبوه عرضه می شود. كارگران در دستنوشته ها هرگز به 
از فقدان آن رنج نمی برند. زيرا حداقل  نور آفتاب، هوای تازه و هم صحبت نياز ندارند و 
در دستنوشته ها، همه ی اين موارد به صورت مجانی و خارج از چرخه ی بازار موجودند. 
حاصل  كردن  تصاحب  و  خريدن  با  جز  ارضا،  كه  كرده  پيدا  ابعادی  چنان  خودبيگانگی 
نمی شود. اين است كه برآورده شدن نياز ها در جهان صنعتی، نه به معنای رهايی ميل، كه 
به معنای سلطه ی روزافزون قدرت بيگانه ای است كه در نهاد پول جا خوش كرده است. در 
چنين حالتی قدرت پول، چهره ی مشخص همه چيز را زايل كرده و تمامی تمايزات كيفی 

قدرت دريافت می دارد. 

چهار
نزديك  در  شعر  كمال  رمانتيك ها،  نزد  در 
است.  موسيقی  به  آن  بيشتر  چه  هر  شدن 
فردگرايی  از  دقيقا  كه  است  حكمی  اين 
زيرا  می گيرد.  سرچشمه  رمانتيسيسم 
می كنند  بازگو  را  فرد  درونيات  كه  كلماتی 
زبان  توسط  كه  هستند  احساساتی  بر  دال 
اجتماعی شناسايی شده و همگانی اند. شعر 
می بايستی  فرد  اصالت  از  حراست  جهت 
كلمه ی  كه  باشد  احساساتی  بازنماياننده 
دليل  همين  به  و  ندارند  زبان  در  معادلی 
شخصی ترين جنبه های هستی فرد را تشكيل 
می دهند. موسيقی، آوا، بيانگر چنان فرديتی 
شكل  از  كالم  می شود  موجب  كه  است 
محدوده  از  و  درغلتد  بی معنايی  به  بيافتد، 
كه  »آنگاه  جهد:  بيرون  اجتماعی  زبان  ی 
كالم پايان می گيرد موسيقی آغاز می شود.« 
اثر  در چنين حالتی، احساسات و اميال در 
ديگر  كه  می گيرند  شدت  چنان  شورمندی 
بيان  شور  نمی گنجند.  كلمات  قالب  در 
بی زبان  مويه های  و  ناله  به  را  زبان  ناپذير، 

تبديل می كند. 
اما كسی كه در پيش پای جالدش به خاك 
را  كالمش  نظم  و  می كند،  گريه  می افتد، 
می دهد،  كف  از  زندگی  به  ميل  فشار  زير 
كرده  قربانی  را  خود  انسانی  جنبه ی  دقيقا 
شده ی  حساب  چينش  و  طمانينه  است. 
هستی  متمدنانه ی  جنبه ی  نمايش  كلمات، 
ماست. نشان دهنده ی چيرگی ما بر حيوان 
قربانی خشونت  درونمان.  نامفهوم  و  آشفته 
تا  را  ارزش هستی خود  زاری،  واسطه ی  به 
سطح حيوانی تكامل نيافته و فرومايه پايين 
به  نابغه  هنرمند  كه  است  )اين  می آورد. 
ناگزير مطرود است( ضجه موره های مقتول 
اعمال خشونت  نهايی  از مرگ، مجوز  پيش 
از بين  را  را صادر می كنند: ديگری بودنش 

می برند. 

رهایی از خشونت در بزنگاه تاریخی نادر قادری
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پنج

شيوه ای پليسی در پرداختن به جنايت هست كه در آن كوچك ترين اهميتی به مقتوالن 
داده نمی شود. اين شيوه جنايت را نه محصول طبيعی جامعه، كه يك نابهنجاری استثنايی 
در سيستم می داند. بنابراين الزم است بار مسئوليت قتل بر دوش يك  نفر گذاشته شود تا 
با واكاوی گذشته ی وی ريشه های نابهنجاری مشخص گشته و لكه ی ننگين خون از دامن 
فرهنگ پاك شود. اين است كه در اين شيوه، محقق، روشنگر، تبديل به پليسی می شود كه 
نشانه های نابهنجاری را تعقيب می كند تا به سرچشمه يگانه ی جنايت برسد. قاتل چيست؟ 
وجود قاتل جنايت را به شيئی تبديل می كند كه می توان آنرا به دور انداخت. به واسطه ی 
وجود قاتل، فرهنگ توحش را فرافكنی كرده و چهره ی نامتناقض و يكدست خود را بازسازی 
نامهای حيوانی ای كه فرهنگ بر قاتالن زنجيره ای می گذارد جلوه ی ديگری است  می كند. 
از نياز فرهنگ به بيگانه سازی جنايت. اما نقطه ی آغاز تحقيقات پليسی، نه نابهنجاری كه 
دليلی عقالنی است: انگيزه ی قتل. اين است كه اگر قتلی بی هيچ انگيزه ای صورت گرفته باشد 
تحقيقات پليس بی نتيجه می ماند. همين مساله نشان می دهد جنايت استثنا نبوده و از  همان 

منطق عقالنی فرهنگ پيروی می كند. 
در مقابل، برای دريافتن جنايت، بايد به سراغ توحشی رفت كه در بن فرهنگ نهفته است. 
به تفكيكهای ناعادالنه ای كه عده ای را به انسان فرهنگی و عده ای را بنا به حكم ضرورت 
آخرين  كه  كرد  خواهد  بررسی  را  كنش هايی  روش  اين  می كند.  تبديل  قربانی  حيوان  به 
روزنه های اميد قربانيان جهت رهايی از فاجعه اند. آنگاه نشان خواهد داد كه چنين كنش هايی 
تا چه حد نابسنده و در خدمت دستگاه كشتارند. بدين گونه، روش حاضر در پی اثبات اين 
مدعاست كه فرهنگ مقتوالن خودش را توليد می كند، زيرا تداوم مناسبات اجتماعی موجود 
جز با اعمال خشونت ممكن نيست. اما از سوی ديگر فرهنگ به قاتالنی نيز نياز دارد: پليس 
بايد برای هر جنايتی مجرمی بيابد، نه از آنرو كه فردی بايد عامل قتل باشد، بلكه بدان سبب 

كه امكان تبرئه ی همگان را فراهم كند و دستانشان را از جنايت بپيرايد. 

 
شش

بر  انگشت  نقد متافيزيك قدرت،  نيچه در  باشد چه خواهد شد؟«  بوده   »اگر حقيقت زن 
خصيصه ی سلطه گر و تحميلی فرايند حقيقت می گذارد. مراد وی از حقيقت در اينجا كليت 
كاذبی است كه جريان پرتعارض صيرورت را، با تمامی جلوه های متضادش در يگانگی خطی 
محو می كند. اراده ای كه چنين تحميلی را بر هستی روا می دارد، ميلی »ناشی« و خام است. 
اما ميل ناشی چيست؟ نيچه در عبارتی موجز درباره ی جان خودشيفته ی هنرمند، چنين 
بيان می دارد كه ميل هنگامی كه ابژه ی درخور خويش را در جهان باز نمی يابد به خويشتن 
معطوف شده و خود را غنا می بخشد. اين ميل وابسته به ابژه نيست و همواره چيزی بيشتر 
از تحريكی است كه ابژه توليد می كند. به عبارت ديگر نسبت به ارضايش در جهان بيرون 
مازادی دارد كه بی پاسخ می ماند و جهان اعيان هرگز نخواهد توانست ابژه ای برای آن توليد 
كند. چنين ميلی خودسامان است. به خودش برمی گردد و از اين طريق از حالت ميلی خام 

به خودآگاهی و آزادی تبديل می شود. 
به  آن ها  تبديل  طريق  از  انسان ها  تمامی  يكسان انگاری  با  كل گرا،  متافيزيكی  سيستم های 
فراتاريخی،  و  واحد  بی تمايز روحی  مثابه ی جلوه های  به  آن ها  بازنمايی  انتزاعی،  سوژه های 
ناشناختگی و ديگربودگی آنان را در كليتی كاذب منحل می كنند و زمينه ی مساعدی برای 

تجلی خشونت مهيا می سازند. 
 

هفت
امكان گفت و گو و آزادی بيان، همچون آخرين امكان حقيقی رهايی فرد از پيش داوری های 
سركوبگر، و همچنين رهايی جامعه از جنايت، جز با انقالبی همه جانبه - كه به بروز اشكال 
در  نمی شود.  حاصل   - می ا نجامد  ليبيدو  تازه ی  ساختار  خلق  و  انسانی  روابط  از  جديدی 
چارچوب شرايط فعلی و كليت حاكم، و صرفا با تكيه بر راه حل های فرهنگی و تبليغات ضد 

خشونت، هرگز نمی توان بر توحش فائق آمد.
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سیاست تهاجمی محمدرضا بندری 

تفكر  شدن  غالب  از  سال  شش  به  قريب 
سياسی تهاجمی در كشور می گذرد. تفكری 
كه به طور رسمی در حوزه سياست خارجی 
شئونات  تمام  در  رسمی  غير  به طور  و 
سياسی تسری يافته است؛ تا آنجا كه برخی 
سياسی  مسئوالن  تغييرات  تحليل گران، 
كشور را به ويژه در حوزه ديپلماسی بين الملل 
سياست  اين  با  آنان  همگرايی  اساس  بر 
سياست  اين  اما  می كنند.  ارزيابی  تهاجمی 
در طول زمان استقرار خود و علی الخصوص 
بيشتر  جلوه ای  دهم  دولت  فعاليت  دوره  در 
اجتماعی نيز يافته است و آن كنش سياسی 
كالمی  خشونت  با  همراه  بعضا  و  تهاجمی 
است.  سياسی  نخبگان  و  سياست مداران 
امری كه در طول دو سال و نيم اخير بارها به 
تيتر اصلی خبرگزاری های داخلی و خارجی 
جامعه  در  را  بسياری  تنش های  شد،  مبدل 
و  بحث  محمل  بارها  و  بارها  و  نمود  ايجاد 

تبادل نظر كارشناسان و مسئوالن گرديد.
خشونت كالمی را در تعريفی ساده می توان 
طی  كه  دانست  كالمی  برخورد  از  نوعی 
گروه  يا  فرد  قبال  در  گروهی  يا  فرد  آن 
تحقير،  تمسخر،  مانند  ابزارهايی  از  ديگر 
شايعه پراكنی، اتهام زنی و طرد بهره می گيرد 
مقابل  طرف  به  وسيله  بدين  تا  می كوشد  و 
موقعيت  در  را  خود  يا  و  كند  وارد  آسيب 
فرادستی قرار دهد. قطعا می توان در تمامی 
كشور  هر  و  ايران  سياسی  حيات  تاريخ 
كالمی  خشونت  ابراز  از  نمونه هايی  ديگری، 
را مشاهده نمود؛ اما آن چه در دو  سال و نيم 
اخير قابل مشاهده بوده است، روند روبه رشد 

و فزاينده  ابراز خشونت در اظهار نظرهای 
بر  آن  توجه  قابل  تاثيرات  نيز  و  سياسی 
بروز خشونت های فيزيكی و بروز تنش های 

اجتماعی و سياسی است. 
شايد بتوان نقطه شروع رسمی اين روند 
را تا مناظرات تلويزيونی انتخابات رياست 
جمهوری و حواشی آن به عقب برد. موج 
كه  سياسی  بداخالقی های  و  اتهام زنی 
هر  كانديداهای  سوی  از  دوران  اين  در 
ديده  اصالح طلب  و  اصولگرا  طيف  دو 
حتی  و  كم نظير  شرايط  بی شك  شد 
سياسی  فعاليت های  در  را  بی نظيری 
كه  مباحثی  زد.  رقم  اخير  ساله  چند 
انتخاباتی،  نامزدهای  و  دولت  بر  عالوه 
را  از شخصيت های نظام  دامان بسياری 
نيز گرفت و تا جايی پيش رفت كه حتی 
امروز نيز مباحث مطرح شده در آن ايام 
مورد تحليل و بررسی دوباره و چندباره 
علی رغم  آن كه  شگفت  می گيرد.  قرار 
قبيل  اين  از  نگرانی ها  ابراز  و  هشدارها 
برخوردها از سوی برخی سياسيون، اين 
نحوه برخورد در روزهای نا آرام پس از 
انتخابات نيز ادامه يافت و يكی از كالم 
از سوی  های نخستين در تحقير مردم 
احمدی نژاد با خس و خاشاك خواندن 

معترضين شكل گرفت.
با نگاهی به روند برخوردها و ابراز نظرهای 
رياست جمهوری  انتخابات  از  صورت گرفته 
التهابات  كه  كرد  ادعا  می توان  امروز،  تا 
پهنه  در  كالمی  خشن  برخوردهای  و 

كاهش  به  رو  تنها  نه  داخلی  سياست 
روندی صعودی  بی ترديد  كه  است؛  نرفته 
ادله  ارائه  و  گردآوری  است.  داشته  نيز 
به نظر  دشوار  چندان  نيز  ادعا  اين  برای 
نگاه  بر  عالوه  مجريه،  قوه  در  نمی رسد. 
در  ديپلماسی  دستگاه  مسئوالن  تهاجمی 
بين الملل، خشونت كالمی  حوزه سياست 
سياست  در  می توان  را  آشكاری  و  پنهان 
سخنان  نمود.  مشاهده  نيز  دولت  داخلی 
و  انتخابات  از  روز پس  نژاد چند  احمدی 
آن  از  برداشت های مختلف صورت گرفته 
برخوردها  اين  مهم ترين  از  بتوان  را شايد 
محمود  آن،  طی  كه  سخنانی  دانست. 
احمدی نژاد مخالفان را »خس و خاشاك« 
در  صورت گرفته  برداشت های  و  ناميد 
خصوص مصاديق اين حرف، مدت ها محل 
كه  بود  سخنی  سياست مداران  مناقشات 
سوی  از  ديگر،  موقعيت های  در  و  بعدتر 
ديگر مسئوالن دولتی نيز تكرار شد. عالوه 
بر اين قبيل برخوردهای صورت گرفته از 
چنين  مخالفان،  قبال  در  و  دولت  سوی 
مجلس  و  دولت  مناسبات  در  رفتاری 
ميان  تنش  است.  شده  ديده  بارها  نيز 
ابالغ  در  ايران  نظام سياسی  اين دو ركن 
طرح  ساليانه،  بودجه های  بررسی  قوانين، 
هدف مندی يارانه ها، طرح حجاب و عفاف و 
بسياری اتفاقات ديگر بارها روابط ميان اين 
دو نهاد را به خشونت كالمی كشيده است. 
مشابه همين نگرش را در برخورد دولت با 
نمود. شايد  نيز می توان مشاهده  رسانه ها 
وزارت  سابق  مطبوعاتی  معاون  برخورد 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در يكی از برنامه های 
زنده راديويی تازه ترين و عجيب ترين مورد در 

اين خصوص باشد.
مجلس نيز در اين روند از دولت عقب نمانده 
حوزه  اين  در  را  مجلس  می توان  حتی  است. 
چندگامی جلوتر از دولت دانست. درگيری های 
با  تهران  نماينده  مطهری،  علی  ميان  كالمی 
حوزه  اين  نماينده  ديگر  كوچك زاده،  مهدی 
فيزيكی  درگيری  به  نهايت  در  كه  انتخابی 
مهم ترين  از  شد،  كشيده  نيز  مختصری 
نمونه های خشونت در برخورد سياسی در قوه 
نماينده  دو  اين  ميان  درگيری    . بود  مقننه 
از  توهين هايی  بدل شدن  و  رد  با  كه  مجلس 
پرتاب  به  نهايتا  بود،  همراه  طرف  دو  سوی 
سمت  به  كوچك زاده  مهدی  سوی  از  اشيائی 
دخالت  اگر  شايد  و  شد  ختم  مطهری  علی 
فيزيكی  درگيری  نمی بود  نمايندگان  ديگر 
درگيری  می شد.  هم  شديدتر  دو  اين  ميان 
لفظی و فيزيكی ميان كواكبيان و رسايی، دو 
ديگری  نمونه  مجلس  نمايندگان  از  ديگر  تن 
از برخوردهای خشونت آميز در مجلس بود كه 
در حوزه خشونت های كالمی باقی نماند و به 
كالمی  تنش های  انجاميد.  مستقيم  درگيری  
ميان نمايندگان مجلس با دولت و نمايندگان 
آن نيز در جای خود اهميت ويژه ای دارد كه در 
اين خصوص نمايندگانی چون توكلی، مطهری، 
فعال  ديگران  از  بيش  كواكبيان  و  عليخانی 
صورت گرفته  برخورد  مهم ترين  شايد  بوده اند. 
درگيری های  در  بتوان  را  نهاد  دو  اين  ميان 
با  نادران  الياس  و  توكلی  احمد  ميان  كالمی 
معاون اول رييس جمهور دانست. درگيری های 
دولت  نماينده  شكايت  با  می رفت  كه  كالمی 
از الياس نادران فاز جديدی را در تنش ميان 
آن  توجه  جالب  نكته  كند.  آغاز  نهاد  دو  اين 
مجلس  نمايندگان  ميان  كالمی  خشونت  كه 
به گروه يا جريان حزبی خاصی تعلق ندارد و 
نمونه هايی از آن را در رفتار و گفتار نمايندگان 

هر دو فراكسيون اصلی مجلس می توان ديد. 
برخوردهای  از  نمونه هايی  تنها  موارد  اين 
اخير  ماهه  چند  در  صورت گرفته  تهاجمی 
است؛ اما همين مشت نمونه خروار هم به خوبی 
می تواند نشان گر نفوذ و عمق فرهنگ و اخالق 
تهاجمی در سياست ايران باشد. هرچند شايد 
تحزب  چارچوب  در  را  برخوردها  اين  بتوان 
از  تلقی  اين  اما  نمود،  توجيه  حزبی  رقابت  و 
مجادالت حزبی و آزادی بيان را دشوار می توان 
به عنوان عاملی مثبت در رشد فرهنگ سياسی 
منظور داشت. زيرا عالوه بر افزايش استهالك 
و هزينه در رفتارهای سياسی و حزبی، تاثيرات 
سرمايه  و  ساختارها  بر  نيز  را  بسياری  منفی 
نسبت  شايد  می گذارد.  برجای  اجتماعی 
در  تهاجمی  به هزينه های سياست های  منافع 
ديپلماسی خارجی كشور را بتوان موضوع بحث 
و بررسی های مختلفی قرار داد، اما اين نسبت 
چندانی  جای  داخلی  سياسی  رفتارهای  در 
برای بحث باقی نمی گذارد. با تمام اين تفاسير، 
امری است كه  نكته عجيب اصرار و تكرار در 
دست كم در نظر، مورد تاييد هيچ كس نيست.

گزارشی از خشونت كالمی در حوزه دستگاه های كالن كشور
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نام  به  چیزی  شما  نظر  به  چیست؟  از  برآمده  خشونت 
خشونت ذاتی انسان وجود دارد؟ جامعه تا چه اندازه در 

بروز خشونت نقش دارد؟
بگويم كه  بايد  است  ذاتی  امر  آيا خشونت يك  اينكه  مورد  در 
نظر  از  قرار گرفته است و هم  تاييد  الهی مورد  هم در مكاتب 
روانشناسان نيز تاييد شده است. می توان گفت كه فطرت انسانها 
از  برخی  حتی  است.  خشونت  و  عشق  از  تركيبی  گونه ای  به 
و  عشق  ويژگی  دو  هر  انسان  كه  می گويند  نيز  جامعه شناسان 
تدريج  به  قرار می گيرد،  در جامعه  زمانی كه  دارد.  را  خشونت 
با توجه به بسترهايی كه جامعه برايش فراهم می كند، می تواند 
بين اين عشق و خشونت حركت كند و در واقع ميزان توجهش 
بشريت  تاريخ  در  ما  شود.  ديگری  از  بيش  دو،  اين  از  يكی  به 
كه  ببينيم. جنگهايی  را  ويژگی  دو  هر  به خوبی  می توانيم  نيز 
همين  از  برگرفته  كرده اند  ثبت  تاريخ  طول  در  تاريخ نويسان 
انسان ويژگی ديگری  انسان است در حالی كه  ويژگی خشونت 
نيز دارد به نام عشق كه می توان موجب تحكيم روابط اجتماعی، 
نهادها و ايجاد محبت در جامعه می شود و تاريخ نگاران كمتر به 
آن توجه كرده اند. مثال سوروكين تاكيد می كند يكی از روشهايی 
ورزشهای  شده،  پايه ريزی  اجتماعی  خشونت  كنترل  برای  كه 

قهرمانی است. 
به هر حال آنچه از منظر جامعه شناختی مهم به نظر می رسد اين 
است كه خشونت هر چند ممكن است كه مبانی فطری داشته 
باشد اما می تواند در پروسه روابط اجتماعی تعديل شود، تغيير 
اينكه صرفا در مواقعی كه ممكن است حيات  يا  بيابد و  شكل 
بقيه  باشد. ولی در  بگيرد، كاربرد داشته  قرار  تهديد  فرد مورد 

صحنه های اجتماعی، نيش اين خشونت كشيده شود.
بشر،  نيازهای  اولين  زمره  در  گفت  می توان  كل  طور  به  اما 
معيشت و امنيت است  و اگر اين نيازها تامين شود، نيازهای 
سطح باالتری مثل تعامل، عشق و آگاهی مطرح می شود. شايد 
با  نوعی  به  انسانی  نيازهای  سطح  پايين ترين  كه  گفت  بتوان 
مسئله خشونت هم ارزی دارد. به هر حال انسان موجودی است 
مادی كه برای بقا به چند چيز نياز دارد؛ يكی اينكه به حد كافی 
تغذيه شود و ديگری اينكه از آنچه او را تهديد به مرگ می كند، 
رهايی يابد كه همان نياز به امنيت است. به نظر می رسد اگر در 
جامعه ای اين دو سطح نيازها تامين شود، در آن جامعه ميزان 
خشونت می تواند به حداقل برسد. برای مثال اين مسئله را در 
مناطقی كه سيل يا زلزله بر آنها حادث شده است و معيشت آنها 
در معرض تهديد قرار گرفته است، به خوبی اين بروز خشونت را 
حتی در دريافت كمكهای امدادی می توان مشاهده كرد. مسئله 
امنيت و عكس العمل در مقابل عدم امنيت نيز به همين صورت 

است. 

در جوامعی كه معموال در سطح نيازهای اوليه قرار گرفته اند و 
از نظر معيشت و امنيت با كمبودهايی روبرو هستند، در آنجا 

ميزان خشونت ها باال است.
به اعتقاد ژیژک سه نوع خشونت وجود دارد: کنشگرانه، 
کنش پذیرانه و سیستمی. به نظر شما تاثیرات فاجعه بار 
نظام های اقتصادی و سیاسی که تحت عنوان خشونت 
خشونت  بر  اندازه  چه  تا  می شود،  نامیده  سیستمی 

کنشگرانه که نمونه ی آن جنایت است، نقش دارد؟
لحاظ  به  بود كه در جامعه  بسترهايی  مورد  در  قبلی،  بحث 
باشد.  بروز خشونت  از عوامل  دارد و می تواند  زيستی وجود 
آنچه  است.  اجتماعی  سازمان  مورد  در  هم  من  بعدی  بحث 
بشريت از آغاز، توانسته است بر اساس آن به حيات جمعی 
عرف  يا  اجتماعی  قراردادهای  مسئله  بخشد،  تداوم  خويش 
معيشتی  و  زيستی  نيازهای  فقط  انسانها  است.  سنت  و 
نيز  ديگری  با  تعامل  مانند  ديگری  نيازهای  نداشته اند. 
ارزشهايی  و  اصول  قواعد،  اگر  باشد. در جامعه  وجود داشته 
افراد بر اساس آن رفتار می كنند، ناهماهنگ و متناقض  كه 
نباشد، انسانها به راحتی می توانند به تقويت روابط اجتماعی 
كند.  حركت  كمال  و  رشد  سمت  به  جامعه  آن  و  بپردازند 
شود،  سست  اجتماعی  ارزشهای  و  سنت،  مبانی  كه  زمانی 
با يكديگر درگير شوند. در واقع  انسانها می توانند به راحتی 
عدم درك متقابل می تواند موجب جدال و منازعه بين افراد 
هنجاری  و  ارزشی  نظام  در  اختالل  می رسد  نظر  به  شود. 
گسترش  و  درگيری  جدال،  زمينه ساز  می تواند  جامعه  يك 
مسير  در  كه  جوامعی  معموال  بشود.  اجتماعی  خشونت های 
تغيير و تحول سريع قرار می گيرند چون خواستار تغيير جهت 
ارزشها  از  اينكه  و  به وضعيت ديگر هستند،  از يك وضعيت 
و  ارزش ها  سمت  به  داشته اند  جامعه  در  كه  هنجارهايی  و 
به  گذار  دوران  اين  در  می كنند،  ديگری حركت  هنجارهای 
اجتماعی،  ارزش ها و هنجارهای  استحكام  دليل همين عدم 

می توانند زمينه ساز بروز خشونت باشند.
بنابراین می توان گفت که ما در جامعه خودمان نیز با 

یک چنین وضعیتی مواجه هستیم؟
ما در جامعه ايران، حداقل با دو گروه مواجهيم؛ گروهی 
كه به سمت نظام ارزشی جديد رو آورده است و ديگری، 
گروهی كه پايبند به ارزشها و هنجارهای گذشته است 
حداقل  به  گروه  دو  اين  بين  مفاهمه  زمينه  بنابراين 
و  جدال ها  زمينه  می تواند  خودش  اين  و  می رسد 

چالش های اجتماعی را تقويت كند.
عنوان  تحت  كه  خشونت هايی  كالن تر،  سطح  در 
اتفاق  دنيا  در   ... و   طالبانيسم  القاعده،  بنيادگرايی، 

می افتد ناشی از همين عدم مفاهمه است.
در جامعه ما نيز، در اين صد سال اخير ما با خشونت های 
روبرو  مختلفی  جنبش های  و  انقالب ها  نظير  بزرگی 
بوده ايم و می توان گفت جدال بين انسانهايی با دو هويت 
انقالب ها،  نظير  بزرگی  خشونت های  كه  است  متعارض 
می زند.  رقم  را  بزرگ  اجتماعی  جنبش های  و  جنگ ها 
آسيب های خشونت   بزرگترين  كه  امروزه شاهد هستيم 

در اثر خشونت های سياسی تحقق پيدا كرده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، »ضعف قانونی فضا 
می کند«،  فراهم  جامعه  در  خشونت  بروز  برای  را 
چه خالءهایی در قانون وجود دارد که موجب بروز 

خشونت و یا تشدید آن می شود؟
برای اين موضوع بايد وارد بحث كنترل اجتماعی بشويم. 
جامعه پذيری  تاثير  تحت  ما  اجتماعی  روابط  از  بخشی 
ارزشها و هنجارها و عرف موجود است و  بخشی از آن 
تحت تاثير سازمان ها و قوانين جديد و نهادهای كنترل 
نظم و انتظام هستند. به هر حال می توان گفت كه اختالل 
در اين قوانين و يا در اينگونه سازمانها و نهادها موجب 
گسترش خشونت اجتماعی می شود. امروزه يكی از داليل 
و  دستگاه ها  تعدد  از  ناشی  و گسترش خشونت ها  وقوع 
نهادهای كنترل اجتماعی است. مثال  ماجرای ميدان كاج 
را در نظر بگيريد. ما شاهد هستيم كه در بيشتر خيابان ها 
تحت  مكان هايی  چهارراه ها  يا سر  و  دارد  پليس حضور 

خشونتی برای تمام فصل ها
گفت وگویی پيرامون علل بروز خشونت

قتل در ميدان كاج، واقعه ای  بود كه مدتی افكار 
عمومی را به خود مشغول كرد. خشونتی عريان 
و  بودند  نظاره گر  كه  عابرانی  ديدگان  برابر  در 
جان دادن يك انسان را از نزديك تماشا كردند. 
خشونت شهری چيزی است كه تنها به ماجرای 
بالقوه،  خشونت  نمی شود.  ختم  كاج  ميدان 
تهديدی است كه هر روز در حس قربانی شدن 
برای ساكنان شهرهای بزرگ تداعی می شود و در 
اين ميان نقش نيروهای كنترل اجتماعی هر چه 

بيشتر مورد سوال قرار می گيرد.
دست،  اين  از  خشونت هايی  ريشه يابی  برای 
و  شناسی  جامعه  استادان  از  يكی  با  گفتگويی 

اخراج شده از دانشگاه انجام داديم.
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عنوان پليس پيشگيری وجود دارد. در حادثه ميدان كاج نيز پليس حضور داشته و در حضور 
پليس اين اتفاق افتاده است. اگر در گذشته انتظار می رفت كه در نزاع های خيابانی مردم 
وساطت كنند و به دعوا و درگيری خاتمه بدهند، اما امروز نمی توان اينگونه انتظار داشت كه 
وظيفه كنترل نزاع ها بر عهده مردم باشد. در واقع وظايف تخصصی می شود و به دنبال آن 
وظيفه كنترل اجتماعی كه قبال وظيفه ای عمومی بوده است، به نهادهای كنترل اجتماعی 
يك  در  مردم  كه  نيست  اين  بر  انتظار  بنابراين  است.  نهاد  همان  پليس  و  می شود  سپرده 
صحنه قتل و خشونت مداخله كنند. در جامعه مدرن وظيفه دستگاه های انتظامی است كه 
وارد اينگونه امور بشوند چرا كه شايد ورود مردم در اينگونه وقايع می تواند به وخيم تر شدن 

بنابراين  منجر شود.  اوضاع 
كه  نهادی  می رود  انتظار 
در اين حوزه تخصص دارد 
كه همانا پليس است، وارد 
اما  بشود.  وقايع  اينگونه 
حادثه ميدان كاج نشان داد 
برای  انتظامی  نيروهای  كه 
وقايعی  چنين  با  مواجهه 
آمادگی الزم را ندارند و يا 
ديگری  موارد  برای  اينكه 
شهری  شورشهای  نظير 
خشونت  ديده اند.  آموزش 
می توانست  كه  كاج  ميدان 
باشد،  داشته  كمتری  ابعاد 
به دليل عدم واكنش سريع 
نهاد  سوی  از  مناسب  و 
وسيع تری  ابعاد  پليس، 
نظر من عدم  به  كرد.  پيدا 
مداخله مردم در آن حادثه، 
بهترين كار بود چون زمانی 
عنوان  تحت  نيرويی  كه 
حاضر  صحنه  در  پليس 
بروز  صورت  در  است، 
ناگوارتر  حادثه ی  هرگونه 
مردم،  مداخله  اثر  در 
را  آنها  قضايی  دستگاه 

مقصر می دانست.
مجازات  شما  نظر  به 
اینگونه  برای  اعدام 
خشونت ها و یا در شکل 
در  اعدام  آن  دیگر 

مالء عام، تا چه اندازه در کاهش خشونت در جامعه تاثیر دارد؟
دستگاه های  متاسفانه  است.  جامعه  در  تقويت كننده خشونت  مجازات،  اينگونه  من  نظر  به 
اين  نيست؛  مدرن  به جامعه  مربوط  كه  به شيوه هايی عمل می كنند  ما  قضايی  و  انتظامی 
شيوه ها در جوامع بسته و كوچك گذشته كارآمد بود. در گذشته برخی از جنايات، تبعات 
و  اجتماعی  همبستگی های  دليل  به  اينكه  داشت، ضمن  جامعه  يك  برای  سنگينی  بسيار 
انسان  واقعا  می شد  جرم هايی  چنين  مرتكب  كه  فردی  جوامع،  آن  خاص  موجود  انسجام 
خطرناكی بود و در اين صورت جامعه او را به سختی مجازات می كرد و اين نوع مجازات برای 
آن جامعه، امری عادی بود. اما در جامعه امروز  به زعم بسياری از جامعه شناسان مبانی قوی 
همبستگی اجتماعی مانند گذشته وجود ندارد. در جامعه امروز  با توجه به مشكالت آن، 
حتی می توان گفت كه وقوع جرم در آن اجتناب ناپذير شده است، چرا كه بسترهای اجتماعی 
نيروهای  از سوی  با جرم  مواجهه  نوع  آن  جامعه ای،  در چنين  نيست؛ حال  مانند گذشته 
كنترل اجتماعی در جوامع پيشين، ديگر امكان پذير نيست. اگر شما يك قاتل را در مالء عام 
به دار بياويزيد، قطعا تاثيری كه در گذشته داشت، امروز آن تاثير را ندارد و نمی تواند عامل 
باشد، چون زمينه های اجتماعی وقوع جرم بسيار زيادند و مانند گذشته  كنترل اجتماعی 

محدود نيست. 
اعدام در مالء عام چه تاثیری می تواند بر جامعه بگذارد؟

انسان  فرايند مرگ يك  اعدام مجرمين، می تواند موجب عادی شدن  صحنه ی نشان دادن 
برای ناظرين باشد و اينكه به راحتی يك انسان در مقابل آنها در حال جان كندن است و 
آنها نظاره می كنند. امروزه بسياری از كشورها به اين امر رسيده اند كه ديگر ميدان های اعدام 
را برچينند. در واقع اعدام در مالء عام خود موجب نهادينه شدن خشونت می شود. صحنه ی 

عمومی كه در آن اعدام صورت می گيرد ديگر امكان تفكيك ناظرين وجود ندارد كه برای 
مثال گفته شود فالن افراد با رده سنی خاص حق حضور در آن را ندارند و چه بسا كودكانی 
ناظر اين صحنه باشند و كشتن يك انسان را از نزديك می بينند؛ بنابراين اين امر نه تنها 
تاثيری در كنترل خشونت ندارد بلكه اتفاقا نشان دهنده آن است كه ما در مواجهه با يك 
امر جديد به شيوه ای قديمی عمل می كنيم بنابراين نتيجه ی درست را نمی گيريم. ما بايد 
مطالعات اجتماعی داشته باشيم و دريابيم كه در چه دنيايی هستيم و درون اين دنيا تصميم 
بگيريم كه آيا در اين دنيای امروز می توانيم افراد را اعدام كنيم؟ می توانيم اين اعدام را در 

مالء عام انجام دهيم؟ يا مثال می توانيم حكم سنگسار را اجرا كنيم؟
اعدام در مالءعام  نظر من  به   
جرم  زمينه های  بر  خودش 
كه  جايی  تا  بايد  ما  می افزايد. 
تلطيف  را  جامعه  است  ممكن 
كنيم. تا جايی كه ممكن است 
اجتماعی  خشونت  زمينه های 
اعدام  اما  كنيم.  كنترل  را 
ديگر  از  خودش  مالءعام  در 
را  خشونت  كه  است  عواملی 

نهادينه می كند.
ما در حال حاضر در شهری 
مثل تهران با افزایش برخی 
نظیر  شهری  خشونت های 
فقط  نه  هم  آن  زورگیری 
و  خلوت  محیط های  در 
روشن  روز  در  که  تاریک، 
و در محل های شلوغ، روبرو 
می رسد  نظر  به  و  هستیم. 
خشونت  فرهنگ  خرده 
به  است.  گسترش  حال  در 
نظر شما دالیل این افزایش 

خشونت چیست؟
كه  حادثه ای  همين  ببينيد 
كاج  ميدان  در  گذشته  سال 
به  را  حس  اين  افتاد،  اتفاق 
در  اگر  كه  می كند  القا  مردم 
و  تاريك  محيط های  گذشته 
امروز  قربانی می گرفت،  خلوت 
قربانی  می تواند  مالءعام  در 
اگر  بنابراين  باشد.  خشونت 
قبال نفس جمعيت می توانست 
حس امنيت را تقويت كند، امروز اين حس در حال از بين رفتن است. حاال بايد ديد مشكل 
اين نشان دهنده ی يك اختالل جدی در نيروهای كنترل اجتماعی  كجاست. به نظر من، 
است، به اين معنا كه نيروهای كنترل اجتماعی نتوانستند متناسب با جامعه امروز، وظايف 
خودشان را انجام دهند. متاسفانه برخوردهايی كه برای مثال در سال های گذشته با اراذل 
و اوباش داشته اند يكی از همين موارد است. وقتی كه طرح مبارزه با اراذل و اوباش مطرح 
می شود در نگاه اول اين را القا می كند كه تا كنون آنها را به حال خودشان رها كرده اند تا هر 
كاری كه دلشان می خواهد انجام دهند و  بعد در نگاه بعدی، نحوه مواجهه با آنهاست. طرح 
مبارزه با اراذل و اوباش نشان دهنده اين است كه نيروهای كنترلی قصد آن را دارند كه در 
يك دوره كوتاه به همان شيوه اراذل و اوباشانه با آنها برخورد كنند. در واقع نهادهای كنترلی 
بايد زمينه های نهادينه شدن كنترل اجتماعی را به گونه ای فراهم كنند كه اساسا زمينه برای 
اراذل و اوباش وجود نداشته باشد تا نيازی نباشد بعدا طرح مبارزه با اراذل و اوباش با آن 

شيوه های منسوخ و غير انسانی به اجرا درآيد. 
نيروی انتظامی ما، نيرويی است كه خودش خشن است. در كشورهای توسعه يافته، نيروهای 
انتظامی و پليس هميشه جايی است كه خشونت در آن پايان می يابد و قطع می شود؛ اگر هم 
خشونتی وجود دارد، خشونتی است كه قانون اِعمال می كند. متاسفانه در جامعه ما نيروی 

انتظامی رفع كننده خشونت نيست بلكه تقويت كننده ی آن است. 
نكته ديگر اينكه نيروی انتظامی، بسترهای الزم برای تامين امنيت فراهم نكرده است؛ برای 
مثال نيروهای واكنش سريع كه می توانست وارد ماجرای ميدان كاج بشود و از بروز چنين 
جنايتی جلوگيری كند و اجازه ندهد 45 دقيقه آن صحنه ی خشونت را همه نظاره كنند، 

وجود نداشت.
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رسميت شناختن حق ناحق بودن در قلمرويی خاص و اخالقاً مجاز است.  ما در بحث 
مدارا، با چند پرسش مهم مواجهيم:

مفهومی ممكن و واجد  ناحق بودن"  "حق  به مثابه  "مدارا"  مفهوم  اساساً  آيا  آنكه،  اّول 
سازگاری درونی هست يا خير.

دّوم آنكه، مبانی توجيه اين مدارا به مثابه حق ناحق بودن چيست.
سّوم آنكه، دايره اعمال و عقايد ناحّق اما در خور مدارا تا كجاست، و آن حّد را چگونه و 

بر كدام مبنا يا مبانی بايد تعيين كرد.
و چهارم، در مقام عمل، چگونه بايد اين مداراگری را به مثابه يك فضيلت در سرشت 

شهروندان پروراند، و به عنوان يك حّق در نظام حقوقی و سياسی جامعه صيانت كرد. 
به نظر من، در فرهنگ اسالمی حّدی از مداراگری )كه در روزگار خود حّد بسيار شايان 
توجه و گره گشا بود( برسميت شناخته شده بود.  خصوصاً جامعه اسالمی، در قياس با 
با  كتاب(  اهل  كم  )دست  مذهبی  اقليتهای  به  نسبت  همروزگارش  دينی  جوامع  ساير 
تسامح بيشتری رفتار می كرد، و امكان يك زندگی شريف و كرامت مند را تاحّدی برای 
ايشان فراهم می آورد.  برای مثال، در نظام سياسی عثمانی بنا بر پاره ای مالحظات عملی 
و نيز دينی پيروان آيين مسيحيت و يهوديت از نوعی خودمختاری نسبی بهره مند بودند، 
يعنی می توانستند كمابيش آزادانه مناسك دينی خود را به جا آورند، دادگاه ها و محاكم 
خاص خود را داشته باشند، و خصوصاً در مسائل مربوط به خانواده مطابق آيين خود عمل 
البته  اما  كنند، همچنين برای تعليم فرزندانشان مدارس خود را داشته باشند، و غيره. 
محدوديتهايی هم بر ايشان اعمال می شد تا مبادا در عرصه عمومی دست باال را بيابند، 
و اقتدار مسلمانان را در عرصه های عمومی، خصوصاً سياست و اقتصاد، تحت الشعاع قرار 
دهند.  بنابراين، در اينجا، پيروان اديان ديگر )كه از منظر اسالمی ناحق بودند، يا دست 
كم در قياس با اسالم بهره كمتری از حقيقت داشتند(برسميت شناخته می شدند.  اين 
نوع مدارا را "مدارای عمودی" می نامند.  يعنی در هرم قدرت گروهی دست باال را دارند، 
و گروهی دست پايين را، و در اين ساختار هرمی، فرادستان بنا بر مالحظات عملی يا 
اصولی تصميم می گيرند كه حقوقی را برای فرودستان برسميت بشناسند، ولو آنكه عقايد 

يا شيوه زيست ايشان را از منظر خود نادرست و باطل می شمارند.   
بايد مبنای زندگی اجتماعی و  نياز داريم، و  امروزه به آن  اما مدارايی كه ما مسلمانان 
سياسی خود به عنوان شهروندان جامعه مدنی و نيز جامعه جهانی قرار دهيم، تفاوتهای 
مهمی با تلقی عمودی از مدارا دارد.  ما بايد به نوعی تلقی افقی از مدارا برسيم، يعنی 
شهروندان  ميان  رابطه  در  بلكه  فرودست،  و  فرادست  ميان  رابطه  در  نه  را  مداراگری 

با  رابطه  در  قرآن  نراقی  آقای  جناب 
آرا و مکاتب دیگر چگونه موضع گیری 
کتاب  این  سخن  دیگر  به  کند؟  می 
تکثرگراست یا مدارامحور و یا قهرآمیز 

و خشن؟
به نظر من كتاب های دينی عمدتا و به يك 
معنای خاص انحصارگرا هستند، نه تكثرگرا- 
از  تازه  اندازی  چشم  خواهند  می  يعنی 
حقيقت را از منظر خود به مخاطبين منتقل 
كنند. حتی وقتی قرآن ما را به بررسی آرای 
نهايتا رأی و چشم  مختلف دعوت می كند 
انداز مختار خود را حق می داند. به اين معنا 
به نظر می رسد كه اديان بنا بر ماهيت خود 
قرآن  اما  دارند.  انحصارگرايانه  نگرش  نوعی 
انحصارگرايانه  نگاه  اين  موارد  بسياری  در 
می  همراه  مداراگری  و  تسامح  نوعی  با  را 
كند. برای مثال بينش قرآنی نسبت به اهل 
مداراگرانه  زيادی  حّد  تا  و  گشوده  كتاب 
زندگی  قلمرو  در  را  تنوع  اصل  قرآن  است، 
انسانی اجتناب ناپذير و نازدودنی می داند، 
می  خداوند  حكمت  های  نشانه  از  را  آن  و 
اسالم هم گواهی می دهد  تاريخ  شمارد.   
كه غيرمسلمانان در جامعه اسالمی از حقوق 
برای  بودند.   برخوردار  بيشتری  كرامت  و 
مثال، پس از شكست مسلمانان در اندلس، 
همراه  به  الجرم  هم  يهوديان  از  بسياری 
مسلمانان از آن ديار كوچيدند، زيرا زيستن 
زيستن  بر  را  مسلمانان  حاكميت  قلمرو  در 
در  دادند.   می  ترجيح  قلمرو مسيحيان  در 
هر حال جامعه مسلمانان در قياس با ساير 
جوامع دينی نسبت به مخالفان خود، تسامح 
البته مادام  بيشتری از خود نشان می داد- 
اين  در  اسالمی  جامعه  اقتدار  و  حيات  كه 
ميان در معرض تهديد قرار نمی گرفت. اما 
البته از سوی ديگر، شما می توانيد آيات و 
رواياتی هم بيابيد كه به نوعی ناشكيبايی و 
خشونت نسبت به "ديگری" مجال می دهد. 
تمدن  اوليه  قرون  در  كه  است  اين  واقعيت 
اسالمی، مسلمانان به اقتضای شرايطی كه در 
آن زيست می كردند، پاره ای از فقرات قرآن 
و سنت را كه به اقتضای وضعيت جامعه نوپا 
و رو به رشد مسلمانان احياناً ستيزه جويانه 
سازگاری  مداراگری  ايده  با  كمتر  و  بود  تر 
داشت، مبنا قرار می دادند، و بقيه آيات قرآن 
و سنت را به تناسب آن فقرات بازخوانی می 
حّد  تا  ما  كنونی  اسالمی  سنت  و  كردند.  
زيادی محصول اينگونه خوانشهاست.  اما اگر 
برای  كه  بودند  مجاز  روزگار  آن  مسلمانان 

تأمين مصالح جامعه اسالمی، و تدبير شايسته 
بزنند،  اجتهاد  به  دست  خود  امور  عادالنه  و 
كه  دهند  به دست  اسالمی  منابع  از  فهمی  و 
مقاصد اصلی شريعت را )كه اصل عدالت ركن 
اصلی آن بود( در روزگار خود به نحو مؤثرتری 
ما هم مجازند  تأمين كنند، مسلمانان روزگار 
به  دست  خود،  زيست  شرايط  اقتضای  به  كه 
فرهنگ  منابع  فهم  مقام  در  و  بزنند،  اجتهاد 
مقاصد  كه  دهند  سامان  را  دركی  اسالمی 
روزگار  در  را  عدالت،  اصل  جمله  از  شريعت، 
ما به نحو مؤثرتری تحقق بخشد.  برای مثال، 
به گمان من، در روزگار ما اصل عدالت اقتضا 
می كند كه ما )برخالف بسياری از جريانهای 
سنتی و سنت گرا در فرهنگ اسالمی(فقرات 
مداراگرانه قرآن و سنت را اصل قرار دهيم، و 
فقرات ديگر را بر وفق آنها تأويل كنيم، و از اين 
بر مبنای سنت دينی  را  نظريه تسامح  طريق 

خود بازسازی كنيم.  
به  قائل  قرآن  من  گمان  به  آنكه،  خالصه 
را حقيقت  قرآنی  تعاليم  و  نيست،  تكثرگرايی 
را  آنها  از حيث مهمی  يا دست كم  داند،  می 
بر تعاليم رقيب برتری می نهد. اما روح حاكم 
و  است،  مداراگرايانه  زيادی  حّد  تا  قرآن  بر 
مسلمانان می توانند بر آن مبنا نظريه تسامح 
اخالق  بنيان  بايد  من  گمان  به  كه  را  خود 
سياسی و اجتماعی مسلمانان در روزگار مدرن 

باشد، بازسازی كنند. 
كه  بيفزايم  بايد  را  نكته  اين  جا  همين  البته 
اشاره  پيشتر  كه  همانطور  "مدارا"،  مفهوم 
كردم، مفهومی كاماًل شناخته شده در فرهنگ 

تلقی  اما  است،  بوده  اسالمی 
رايج از اين معنا، با تلقی ای كه 
امروزه به آن حاجت داريم،  ما 
بايد مبنای زندگی اجتماعی  و 
دهيم،  قرار  خود  سياسی  و 
تفاوتهای مهمی دارد كه حتماً 
گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد 
تسامح  نظريه  ديگر،  بيان  به 
مدرن  روزگار  در  مسلمانان 
نبايد بازگشت به نظريه تسامح 
مسلمانان  ميان  در  جاری 
گذشته باشد.  سنت مداراگری 
را  اسالمی  فرهنگ  در  موجود 
بايد بازشناخت و قدر و منزلت 
آن را اذعان كرد، اما بايد بسی 

از آن فراتر رفت.   

چگونه  دقیقا  مدارا  این   
خود  تعبیر  به  است؟ 
به  بر  مبتنی  حضرتعالی 
رسمیت شناختن حق ناحق 
بر  مبتنی  یا  است  بودن 
فرودست  و  فرادست  رابطه 
عنوان  به  در  که  چنان 
توبه  آیه ٢9 سوره  مثال در 
ذلت  به  جزیه  پرداخت  از 

سخن می رود؟
به  معنای  به  "مداراگری" 

گفت وگو با آرش نراقی امین ریاحی
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در همين فرهنگی كه قيام عليه حاكم جائر يا غاصب مهم است، امام رضابنا به مصلحت 
درباری  تشيع  توان  می  حيث  يك  از  را  قاجار  دوران  تشيع  شود.   می  مأمون  وليعهد 
يا در خدمت شاه شيعه  با دربار هماهنگ  يعنی غالب علما و مجتهدان شيعه  دانست، 
بودند.  بنابراين، واقعيت تاريخی تشيع، برخالف روايت گزينشی، آرمانی شده، و انقالبی 
دوره های متأخر معجون درهم آميخته ای از گرايشهای مبارزه جويانه و سازشكارانه يا 
مسالمت جويانه است.  در اين تاريخ بدون شك عناصری وجود دارد كه می تواند تحت 
دستمايه  خاص  سياسی  و  تاريخی  شرايط 
اما  باشد،  قيام  و  خون  و  شورآفرينی  نوعی 
كه  دارد  وجود  هم  عناصری  حال،  عين  در 
و  خشونت  از  پرهيز  به  را  فرد  تواند  می 
از  بسياری  برانگيزد.   خونبار  های  رودرويی 
نمادهای فرهنگ شيعی، اگرچه مضامين به 
اصطالح "انقالبی" دارند، اما در قالب مناسك 
آيينی خشم فروخورده قوم را نه از راه اعمال 
خشونت اجتماعی، بلكه از طريق نوعی ابراز 
آيينی و نمادين تخليه می كنند.  برای مثال، 
ظاهر مراسم سوگواری ايام عاشورا و تاسوعا 
به  آميز  خشونت  و  خشماگين  است  ممكن 
خشم  شيعی  جامعه  واقع  در  اما  آيد،  نظر 
فروخفته و نارضايتی سياسی خود را در قالب 
اين آيين های نمادين تصعيد می كند، و به 
جای آنكه ديگری را هدف آن قرار دهد، خود 
را به طور نمادين هدف آن می كند، و از اين 
طريق آن احساسات منفی و آتشين را ماليم 
بنابراين، مراسم عاشورا  و تصعيد می كند.  
تاريخی  خشم  يك  كردن  تصعيد  تاسوعا  و 
اين  از  و  است،  نمادين  آيين  يك  در ضمن 
است.  ضدخشونت  كاماًل  فرآيندی  حيث 
دست  ها،  آيين  اين  نقش  اصاًل  كه  امروزه 
تغييرات  ايرانی  جامعه  از  اقشاری  نزد  كم 
مهمتر ديگری هم كرده است، و رفته رفته 
تبديل به نوعی فستيوال مذهبی و اجتماعی 
شده است، پديده ای كه در اساس استحاله 

"خشونت" به "فرهنگ" است.   
 

ملك  يك  مالكان  السواء  علی  كه  برابری 
برسميت  و  كنيم  بازتعريف  هستند،  مشاع 
حلقه  از  فراختر  را  آن  دامنه  و  بشناسيم، 
جامعه  تمام شهروندان  و  كنيم،  كتاب  اهل 
را صرفنظر از عقايد و باورهايشان از حقوق 
انسانی و مدنی يكسان برخوردار نماييم. اين 
بر مبنای  بر مبنای سلطه كه  نه  مداراگری 
احترام متقابل شهروندان نسبت به كرامت و 

حقوق يكديگر شكل می گيرد.  
مداراگری  نوع  اين  از  شكلی  مسلمانان 
قرن  حدود  در  را  متقابل  احترام  مبنای  بر 
كوتاه،  مّدتی  به  گرچه  ميالدی،  شانزدهم 
هند،  مسلمان  امپراطور  اكبرشاه،  دوران  در 
اينجا  در  مداراگری  دايره  كردند.    تجربه 
آيين  پيروان  هندوها،  كه  شد  فراخ  چندان 
نيز  را  ملحدان  و  الادريون  حّتی  و  جين، 
گوی  و  گفت  مدافع  اكبرشاه  دربرگرفت.  
ميان  خصوصاً  و  عمومی  عرصه  در  عقالنی 
بود.   گوناگون  آرای  و  عقايد  و  اديان  ارباب 
به نظر من مسلمانان بايد بكوشند تا تجربه 
مدارای اكبرشاهی را دوباره زنده كنند، و آن 
ارزشهای  و  معارف  چارچوب  در  دوباره  را 
و  سازند،  مفهوم  و  بازتعريف  اسالم  دينی 
مبنای اخالق سياسی و اجتماعی خود قرار 

دهند. 

را چگونه  و خشونت  بین تشیع  نسبت 
با  تشیع  مشخص  طور  به  بینید؟  می 
انتقام،  مظلومیت،  از  عظیمی  پیشینه 

جهاد و صلح توامان مروج خشونت بوده 
است یا مانع آن؟

تا آنجا كه به مقوله خشونت مربوط است، من 
تشيع  تاريخی  واقعيت  ميان  معناداری  تفاوت 
كه  علی  امام  بينم.  نمی  اسالمی  فرق  ساير  و 
و  سياسی  مخالفان  با  بود  شيعيان  حلقه  سر 
عقيدتی خود )مادام كه دست به شمشير نمی 
از جمله  ايشان  كرد.   پيشه می  مدارا  بردند( 
امين ترين مشاوران ابوبكر و عمر بود، و خود 
چندان  سّوم  خليفه  از  دفاع  در  كه  گويد  می 
پيش رفت كه نگران بود مبادا در اين كار زياده 
روی كرده باشد، و حكايت ايشان با خوارج هم 
امام حسين  قيام  مورد  در  است.   مشهور  كه 
هم كه سرچشمه الهام قرائت انقالبی از شيعه 
بوده است، روايتهای تاريخی لزوماً با روايتهای 
ايدئولوژيكی كه بعدها پرورده شد يكی نيست.  
پاره ای قرائن تاريخی نشان می دهد كه ايشان 
تا آنجا كه ممكن بود كوشيد تا از درگيری و 
خونريزی بپرهيزد، و اين سپاهيان يزيد بودند 
كه مانع بازگشت او شدند، و كار را به خونريزی 
كشاندند.  امام جعفر صادق هم نخستين كسی 
بود كه در فرهنگ شيعی به نوعی ميان عرصه 
تالش  و  شد،  قائل  تفكيك  سياست  و  دين 
بين  در  مثابه يك مذهب  به  را  تشيع  تا  كرد 
هر  در  بشناساند.   برسميت  اسالمی  مذاهب 
)خصوصاً  كه  تشيع  فرهنگ  همين  در  حال، 
مانند  مفاهيمی  آن(  از  انقالبی  قرائت  مطابق 
امثال  و  "خون"،  "شمشير"،  "مبارزه"،  "قيام"، 
آن وجود دارد، مفهوم "تقيه" هم در كار است.  
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اما اينكه كدام عناصر فرهنگ شيعی برجسته شود و كدام عناصر آن به حاشيه رود تا حّد 
زيادی تابع شرايط سياسی و اجتماعی ای است كه شيعيان در آن به سر می برند.  قرائت 
انقالبی- ايدئولوژيكی از تشيع كه در دهه های اخير در جامعه ايران باليد و منشأ تحّوالت 
نيازها و مطالبات شيعيان در  پاره ای  به  تاحّدی پاسخی  سياسی و اجتماعی پردامنه شد، 

روزگار معاصر بوده است. 

جناب آقای نراقی برخی خشونت اعمال شده از سوی جنبش سبز در روز عاشورا را 
به حافظه تاریخی شیعیان نسبت می دهند، نظر شما در این باره چیست؟

من مطمئن نيستم برقرار كردن اين نوع رابطه مستقيم ميان وقايع سياسی اجتماعی روز با 
حافظه تاريخی دينی فرهنگی قوم كار دقيقی باشد. اول بايد معلوم شود كه چه كسانی و 
تحت كدام شرايط دست به چه نوع و چه حّدی از خشونت زده اند، و بعد از رابطه ميان انگيزه 
های عامالن خشونت با عناصر مختلف فرهنگ ايشان، از جمله فرهنگ دينی شان، پرسيده 
به خيابان ها آمدند،  ايام  توانم داوری كنم مردمی كه در آن  شود.  در حّدی كه من می 
اعتراضی آرام و مدنی داشتند و به شديدترين، شنيع ترين، و خشونت بارترين شكل ممكن 
مورد تعرض قرار گرفتند، و نجيبانه تاحّد امكان از تن دادن به خشونت پرهيز كردند.  امااگر 
هم برخی از ايشان در مقام دفاع از خود ناگزير به حّدی از خشونت متوسل شدند، مشروط بر 
آنكه راه ديگری برای دفاع از خود نمی داشتند، نمی توانيم رفتار ايشان را دست كم از منظر 

اخالقی در خور نكوهش بدانيم.

شما از تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی بر خشونت گرایی یا مسالمت جویی ادیان یا 
پیروان ادیان گفتید، افراد و گروه های مختلفی در جهان امروز از اسالم برای توجیه 
اعمال خشونت بهره می برند، چرا اسالم تا این حد در برابر شرایط و زمان و مکان 
ضعیف است و به راحتی آلت دست قدرت می شود؟ در واقع این استعداد توجیه 

اعمال خشونت از کجا می آید؟
رابطه  آميز و شكوفاننده مسلمانان و حسن  بنيان زندگی صلح  قرنهای متمادی  اين اسالم 

آنها با پيروان ساير اديان بوده است. همانطور كه پيشتر هم عرض كردم، سطح تسامحی كه 
مثاًل   ( اعمال می كردند  به غيرمسلمانان  قرنهای متمادی نسبت  جوامع مسلمان در طول 
در قياس با قلمرو حاكميت امپراتوری های مسيحی( بسيار شايان توجه بوده است. همين 
امروز هم اكثريت مسلمانان جهان كه غالب آنها در شرق دور، در كشورهايی مانند اندونزی و 
مالزی زندگی می كنند، مردمی بسيار آرام، و صلح جو هستند. به نظرم از اين حيث تفاوت 
جّدی ای ميان اسالم و ساير اديان نيست.  گرايشهای خشونت گرا منحصر به جوامع اسالمی 
نيست.  برای مثال، بسياری از بنيادگرايان يهودی در اسرائيل می كوشند جناياتی را كه در 
غزه در حّق مردم فلسطين می شود بر مبنای تعاليم آيين يهود توجيه كنند، يا بسياری از 
بنيادگرايان مسيحی در آمريكا مبلّغ شنيع ترين خشونتها عليه مسلمانان )و گاه يهوديان( 
هستند. خشونتهای بنيادگرايان هندو عليه مسلمانان را در كشمير و مناطق ديگر هنوز از ياد 
نبرده ايم. اينها درست است.  اما در عين حال، در تمام اين اديان، غالب مردم از خشونت و 
خونريزی بيزارند، و همزيستی مسالمت آميز را بر جنگ و خشونت ترجيح می دهند. از اين 

حيث ميان مسلمان و يهودی و مسيحی و هندو تفاوتی نيست.  
شرط انصاف آن است كه ميان اسالم بنيادگرا، سنت گرا، و مدرن تمايز بگذاريم. )تفكيكی 
در مورد ساير اديان هم صادق است(.  در اين ميان عمدتاًاسالم )يا يهوديت يا مسيحيت يا 
هندويسم( بنيادگراست كه تمسك به خشونت كور را برای پيشبرد مقاصد سياسی خود مّوجه 
می داند.  اكنون كه جهان بر مراد اين بنيادگرايان نمی گردد می خواهند توسن جهان را به 
تازيانه خشونت به زير ران خود درآورند. بنيادگرايان هميشه می توانند عناصری را در سنت 
دينی خود بيابند كه مجال خشونت را می گشايد، و می تواند برای توجيه رفتارهای ايشان 
به كار گرفته شود. دين باوران نوانديش و خشونت ستيز بايد در مقام مقابله با اين خوانش 
های شتابزده، ابزاری و خشونت گرا از منابع دينی، آن منابع را در بستر تاريخی آنها بنشانند 
و تحليل كنند، و از اين طريق تفسيری از دين به دست دهند كه با ارزشهای اصلی زندگی 
اخالقی و عادالنه در روزگار ما سازگار باشد.  گذشتگان جهد خود را ورزيدند و كار خود را 

گزاردند، امروزيان هم حّق دارند كه جهد خود را بورزند و كار خود را بگزارند. 
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مطرح  اخیرا  که  شکایتی  طرح  درباره 
از  شکایت  کرد.  خواهم  سوال  شده 

کیست و موضوع شکایت چیست؟
خطاب  شده  تنظيم  كه  شكايتی  اصل  در 
تبع آن  به  اسالمی ست.  به رهبر جمهوری 
افراد ديگری كه دستورات رهبر را مورد اجرا 
بر  را  يا خودشان دستورات  و  قرار می دهند 
می كنند  صادر  بشری  حقوق  موازين  خالف 
هم تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. شكايت 
در  و  شود  ارائه  ملل  سازمان  به  است  قرار 
شورای امنيت سازمان ملل مورد بررسی قرار 
بگيرد. زمانی كه شورای امنيت سازمان ملل 
آگاه بشود از اينكه يك كشور يا شخصی كه 
رهبری را به عهده دارد جنايت عليه بشريت 
مرتكب شده يا نسل كشی می كند، می تواند 
پرونده ی  آن  و  دهد  تشكيل  پرونده ای 
دهد.  قرار  رسيدگی  مورد  را  شده  تشكيل 
نتيجه  اين  به  امنيت  شورای  اعضای  وقتی 
رسيدند كه اين پرونده قابليت اين را دارد كه 
در دادگاه كيفری مطح شود به آن جا ارجاع 
می دهند و دادگاه بين المللی كيفری راجع 

به آن تصميم می گيرد.

سوالی که پیش می آید این است که آیا 
شما مشکلتان با شخص آقای خامنه ای 
است یا با نقض حقوق بشر در کل دوران 

جمهوری اسالمی؟
باالخره يك قسمت از عمر دوران جمهوری 
اسالمی تحت حكم رانی آقای خامنه ای بوده 
و در حال حاضر ايشان رهبر كشور هستند 
انجام  كارهايی كه  مقابل  قوانين در  و طبق 
می كنند  صادر  كه  دستوراتی  و  می دهند 
قوانين  می توانند  ايشان  دارند.  مسئوليت 
از  می توانند  نمی دهند.  كه  دهند  تغيير  را 
تحت  كه  خودشان  ذی ربط  دستگاه های 

انجام  اعمالی  بخواهند  هستند  فرمانشان 
موازين حقوق  يا  قوانين  دهند كه مطابق 
ايشان  عهده  از  كارها  اين  باشد.  بشر 
به  دستورات  متاسفانه  ولی  برمی آيد 
هر  كه  ميبينيم  ما  و  است  ديگر  گونه ای 
هر  و  می كنيم  حركت  جلو  به  رو  چقدر 
وضع  اين كه  جای  به  می گذرد  زمان  چه 
حقوق بشر در ايران رو به بهبود باشد، بدتر 
می شود. اگر قانون مجازات اسالمی كه در 
حال حاضر در مجلس مورد بررسی است، 
به  را  بشر  حقوق  وضعيت  شود  تصويب 
مراتب اسفبارتر از اين خواهد كرد كه در 
آقای  اين شخص  بنابر  داريم.  حال حاضر 
خامنه ای از نظر من و بسياری از همكارانم 
می دهند  انجام  كه  اعمالی  مقابل  در 

مسئوليت دارند.

از نظر ساختار قانون اساسی قوانینی 
که تصویب می شوند مثل همین قانون 
انجام  مجلس  توسط  اسالمی  مجازات 
رهبر  به  ربطی  مشخصا  و  می شوند 
ندارد و این نماینده های مردم هستند 
شما  می دهند.  انجام  کاری  چنین  که 
چرا علیه ایشان اقامه دعوی می کنید؟

در  كه  كسانی  كه  نيست  طور  اين  اصال 
هستند  مجلس  نماينده ی  حاظر  حال 
انتخاب شده باشند. در واقع  توسط مردم 
صالحيت  كه  است  نگهبان  شورای  اين 
می كند.  تاييد  را  مجلس  كانديداهای 
اعضای شورای نگهبان دوازده نفر هستند 
شش  و  حقوقدان  نفر  شش  شامل  كه 
توسط  مستقيما  فقيه  شش  فقيه اند.  نفر 
رهبری انتخاب می شوند و شش حقوقدان 
تعيين  قضاييه  قوه ی  رييس  توسط  هم 
می شوند و توسط نمايندگان مجلس تاييد 

می شوند. رييس قوه قضاييه را هم رهبر انتخاب كرده. بنابر اين دوازده عضو شورای نگهبان 
مستقيم و غير مستقيم توسط رهبری انتخاب می شوند. شورای نگهبان است كه مصوبات 
مجلس را تاييد يا رد می كند پس نمايندگان مجلس هيچ اختياری در قانون گزاری ندارند 
و تنها كسی كه اختيار اين عمل را دارد به صورت غير مستقيم رهبری است. برای همين 

ايشان در چنين مواردی مسئوليت دارند.

هم  آن  از  پیش  اما  انتخاب شدند  رهبری  به   6۸ در خرداد سال  ای  خامنه  آقای 
انقالب و شکنجه و  یا وقایع سال های نخست  اعدام های سال 67  نظیر  اتفاقاتی 
تجاوز  مخالفین در زندان ها صورت گرفته بود. آیا این وقایع در گزارش شما نقشی 

دارند یا به آن ها نمی پردازید؟
اعدام های سال های 6۷ و 68 ادعاهايی هستند كه داليل محكم و محرزی در رابطه با آن ها 
به صورت غير  اعالم شده و هم  از طرف حكومت  به صورت رسمی  داريم. هم داليلی كه 
رسمی از طرف خانواده قربانيان. اين داليل بسيار موجه و قوی هستند. ما از اين ها به عنوان 
قرينه می توانيم استفاده كنيم. جمهوری اسالمی درآن زمان سعی بر پنهان كردن آن داشت 
اين گونه حوادث به  انجام داد و اجازه نمی داد صدای قربانيان  اين كار را به خوبی  البته  و 
بيرون درج پيدا كند و مهم تر اين كه ما آن زمان تكنولوژی حال حاظر را نداشتيم و صداها 
خفه بود. امروز است كه صداها شنيده می شود. عملی كه جمهوری اسالمی به رهبری آقای 
خامنه ای در حال حاضر انجام می دهد جنايت عليه بشريت است. مهم اين است كه اثبات 
شود جنايت صورت گرفته است و موضوعی است كه به راحتی نمی توان اثبات كرد. احتمال 
اين وجود دارد كه در آينده رد شود اما ما وظيفه داريم كه به عنوان يك فعال حقوق بشر يا 
شهروند ايرانی اين كار را انجام دهيم. هدف اين است كه مردم آگاه شوند كه در داخل ايران 

چه باليی سر سايرين می آيد.

شما اتهاماتی را مطرح می کنید مثل جنایت علیه بشریت یا نسل کشی. استناد شما 
برای این اتهامات چه هست؟ چون آقای پهلوی درمصاحبه با BBC  اعالم کردند 

که مستندات بسیاری دارند که در روزهای آتی ارائه می کنند.
خوشبختانه ايران مثل ساير كشورهای همسايه مثل پاكستان و عربستان كه نقض حقوق 
بشر انجام می دهند نيست. مليون ها ايرانی در خارج از ايران زندگی می كنند و در سال های 
می كنند.  فعاليت  و  آمدند  كشور  از  خارج  به  بسياری  مدنی  و  سياسی  فعالين  هم  اخير 
سايت های بسيار زيادی هست كه در رابطه با موضوعات حقوق بشری مشغول كار هستند 
و از همه مهم تر آمار وضعيت حقوق بشر در ايران وجود دارد. تمام اين ها جمع آوری شده 
و باز هم جمع آوری خواهد شد. به عنوان مثال همين كاری كه سازمان عدالت برای ايران 
عنوان  به  اين ها  همه ی  داد.  انجام  صدر(  شادی  كوشش  به  بی عقوبت  شكنجه ی  )گزارش 
دليل استفاده می شود كه ما حرفمان را به كرسی بنشانيم. دالئل درباره ی اين مسائل زياد 
اعدامهای سال   با  باشد. داليلی كه در رابطه  اين طور نيست كه چند مورد خاص  است و 
68 جمع آوری شده و از قتل هايی كه بعد از سال 2٠٠9 صورت گرفته، بازداشت هايی كه 
ما ديديم. در كنار اين ها مشكل قوانين هم هست و بهانه ای می شود كه جان انسان ها مورد 
تهديد قرار بگيرد. در خطر قرار گرفتن جان انسان ها با يك مقدمه است كه اين مقدمه قانون 
است. قوانين تبعيض آميز مثال برای زنان باعث شده كه قتل های خانوادگی گسترش پيدا 
كند. فقر در جمهوری اسالمی با توجه به اين كه كشور ثروتمندی است باعث شده كه مردم 
را به سوی مواد مخدر ببرند كه اگر كسی 3٠ گرم حشيش يا مواد مخدر صنعتی به همراه 
داشته باشد به اعدام محكوم می شود. در دو سال گذشته آمارهای اعدام در رابطه با اين گونه 
موارد بسيار بوده. خواست ما اين است كه چنين قوانينی متوقف شوند و قوانين مطابق با 
موازين حقوق بشر به تصويب برسند. برای مثال كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 
از جنايت ها را بگيرد.  از كنوانسيون های بسيار مهمی ست كه می تواند جلوی خيلی  يكی 

هدف ما اين است كه پيش به سوی حقوق بشر برويم.

آقای مصطفایی جنایت علیه بشریت در معاهده رم مطرح  می شود در حالی که 
ایران از اعضای آن نیست. شما چگونه می توانید این شکایت را مطرح کنید؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت مستقل عمل می كند . اعالم نمی كند اين پرونده 
از مصاديق جنايت عليع بشريت هست يا نه. اما مثال وقتی ديد وضعيت سوريه يا ليبی به 
گونه ای است كه بايد مقابله كند، پرونده ی اين دو كشور را به دادگاه بين المللی فرستاد و در 
آن جا مطرح كرد. روالی كه در اين جا انجام خواهد شد به همين صورت است. يكی از مواردی 
كه شورای حقوق بشر مكلف به رسيدگی آن است بحث جنايت عليه بشريت است. می بينيد 
كه در رابطه با پرونده ی اتمی ايران شورای حقوق بشر تنها خودش را محدود به تحريم ايران 
كرد چون مصداق كيفری وجود ندارد. ولی در رابطه با موضوعات كيفری، دادگاه بين المللی 
كيفری دست به كار می شود. دادستان دادگاه بين المللی كيفری هم روز گذشته اعالم كرد 
ايران عضو  ما نمی توانيم به صورت مستقل اين پرونده را رسيدگی كنيم به اين دليل كه 

گفت وگو با محمد مصطفایی علی نیکویی 
درباره ی طرح شکایت از سيد علی خامنه ای
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آن معادهده )پروتكل الحاقی به ميثاق بين المللی حقوق مدنی سياسی( نيست و اين ادعا، ادعای 
صحيحی است. ما هم از آن راه نمی توانيم اقدام كنيم. اما زمانی دادگاه بين المللی كيفری می تواند 
پرونده ای را مورد بررسی قرار دهد كه اوال آن كشور پروتكل الحاقی -كه صالحيت دادگاه را تاييد 
می كند- امضا كرده باشد و ثانيا شورای امنيت پرونده را به دادگاه بين المللی كيفری ارسال كند.

از  اقامه کنید؟ مثال در  بتوانید این دعوی را  یا  آیا راه حل دیگری هست که بخواهید 
به موارد حقوق بشری می پردازند  یا دادگاه های کشورهایی که  ایران  دادگاه های خود 

اقامه ی دعوا کنید؟
در كشورهای خاورميانه به دليل اين كه يك نوع خود مختاری تام وجود دارد و حاكمان اعمالی 
انجام می دهند كه مردمانشان نمی توانند نسبت به آن اعتراض كنند، مرجعی نيست كه بخواهد 
رسيدگی كند. مثال فكر كنيد در ايران رئيس قوه قضاييه دستوری صادر كند. اگر رهبر دستوری 
صادر كند دستگاه قضايی مكلف به رسيدگی است ولی چون رئيس قوه قضاييه را رهبری انتخاب 
می كند بنابر اين اين مانع وجود دارد كه دستگاه قضا شكايت مطرح شده را پيگيری نكند. بديهی 
است كسی كه از باالدست خودش دستور می گيرد عليه آن پرونده تشكيل نمی دهد. در كشورهای 
اروپايی وقتی شهروندی مورد ظلم، شكنجه، آزار و موارد نقض حقوق بشر قرار می گيرد می تواند 
به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه كند و در آن جا مطالبات خودش را مطرح كند. حتا در آفريقای 
جنوبی كه كشوری جهان سوی است دادگاه حقوق بشر و قانون اساسی وجود دارد. دادگاه قانون 
اساسی به جرائم دولت ها رسيدگی می كند و در خيلی مواقع مردم حقشان را از دولت می گيرند 
ولی در ايران و خيلی كشورهای اسالمی اين طور نيست. پس تنها راهی كه وجود دارد اين است 
كه از طريق  مجامع بين المللی بخواهيم اقدامی صورت دهيم. سازمان های بين المللی مستقلی 
هم كه هستند توانايی چنين كاری را ندارند و نمی توانند شكايتی مطرح كنند ولی سازمان ملل 
در شورای امنيت اين اختيار را دارد بتواند از ابزار خاص برای ممانعت از برخی رفتارهای دولت ها 

استفاده كند. در عين حال بعيد می دانم از راه های ديگر بتوان به نتيجه ی مطلوب رسيد.

مساله ای که شما مطرح می کنید صرفا حقوقی ست یا سیاسی هم هست؟
می تواند هر دو جنبه را داشته باشد به دليل اين كه اين مساله ساختار سياسی كشور را هم مورد 
هجمه قرار می دهد. پس هم حقوقی ست هم سياسی اما به عقيده ی من به عنوان يك حقوقدان 
بيشتر از هر چيز حقوقی است و بايد به صورت حقوقی مطرح شود. تمام افرد با هم برابر هستند و 
نمی توانند از زير بار مسئوليت كيفری خويش شانه خالی كنند. زمانی كه شهروندان مرتكب جرمی 
می شوند حكومت ها هستند كه جلوی شهروندان را می گيرند و وقتی حكومت ها مرتكب جرمی 

می شوند شورای امنيت است كه بررسی می كند. بنابراين بحث بيش تر حقوقی است تا سياسی.

این »ما« مشخص است که از چه کسانی تشکیل می شود؟
يك تيم حقوقی كه روی اين مساله كار می كند

کامال  که  تیم شما هستند شخصی  که عضو  پهلوی  آقای  اما 
سیاسی اند؟

بله ايشان شخص سياسی هستند. در واقع ايشان بودند كه مساله را 
مطرح كردند و ايشان هستند كه قدرت پيگيری دارند. ما تنها كاری 
كه می كنيم اين است كه مدارك را جمع آوری و شكايت را بنويسيم 
و استدالالتمان را مطرح كنيم و وقتی مطرح شد پيگيری ها را فرد 

ديگری انجام دهند.

عنوان  تحت  گرفته  در  سیاسی  فضای  در  بحثی  است  مدتی 
دخالت بشر دوستانه که موافقان و مخالفان خود را دارد. در پس 
آن هم دو دسته موافقان و مخالفان جنگ برای کنار گذاشتن 
جمهوری اسالمی مطرح است. آقای پهلوی در مصاحبه ای که 
حمایت  بدون  که  کردند  عنوان  داشتند  فیگارو  روزنامه ی  با 
نمی کنند.  سقوط  تمامیت خواه  رژیم های  بین المللی  جامعه ی 
و دخالت هایی که غرب  بهار عربی  به  استناد می کنند  سپس 
در لیبی انجام داد. به نظر می آید آقای پهلوی موافق دخالت 
نظامی کشورهای دیگر در ایران برای تغییر رژیم هستند. نظر 

شما چیست؟
اين سوالی است كه بايد از خود ايشان بپرسيد. اما اگر بخواهيد نظر 
شخصی من را بدانيد و اين كه چرا در اين كنفرانس مطبوعاتی شركت 
بايد  چرا  داريم.  موافق  و  مخالف  و  هستيم  ايرانی  ما  همه ی  كردم. 
چنين ترسی بين فعالين وجود داشته باشد وقتی در كنار آقای پهلوی 
هستند. من ارتباط خاصی با ايشان ندارم و كاری كه انجام می دهم 
صرفا كار حقوقی است و به عنوان فردی مستقل و حقوق دان عمل 

می كنم. هيچ وابستگی ای هم به هيچ گروهی ندارم.
در مورد آقای پهلوی اين كه ايشان اخيرا در مصاحبه شان مطرح كردند كه صراحتا 
به  نه  هم  المللی  بين  فشارهای  نبردند.  نام  جنگ  ابزار  از  و  هستند  جنگ  مخالف 
معنای خواستار جنگ بودن است. بلكه به عنوان مثال حمايت از فعالين حقوق بشر، 
مسئولين جمهوری  و  بشر  حقوق  ناقضين  همچنين  است.  ايران  مردم  و  اپوزيسيون 

اسالمی را تحريم واقعی كنند. 

این  با  این نیستند که  به دنبال  این است که آقای پهلوی  یعنی منظور شما 
قضیه پیش زمینه ای ایجاد کنند برای دخالت بشر دوستانه درایران؟

دخالت بشر دوستانه با دخالت جنگی تفاوت بسيار دارد

اتفاقی که در لیبی افتاد دخالت بشر دوستانه نبود؟
در ليبی بيش از سی هزار نفر كشته شدند چون حكومت از قدرت بااليی برخوردار بود 
و مردم نه. جامعه ی جهانی برای اين كه به مردم ليبی قدرت بدهد اين كار را انجام داد. 
در ايران احتمال دارد به آن جا نرسيم و البته برسيم ولی خواست ما اين است كه به آن 
سمت نرود. بلكه خود حاكمان از كشورهای عربی درس بگيرند و خشونتی رخ ندهد.

بازخوردی که حداقل در رسانه ها بوده خیلی مناسب به نظر نیامده و خیلی 
از رسانه های معتبر خبری مثل کلمه، رسا، سهام نیوز و ... راجع به این مساله 

واکنش خبری نداشتند. نظر شما چیست؟
اين همان تابويی ست كه من در سخنرانی خود گفتم و اين تابو بايد شكسته شود. 
هم در داخل كشور اپوزيسيون هايی وجود دارد هم خارج. يك رسانه ی مستقل نبايد 
تفكيك قائل شود بين افراد مختلف. حتا آقای رضا پهلوی از آقايان موسوی و كروبی 
آن  به  زودتر  نمی توانيم  ما  و  می شود  تفرقه  باعث  امر  اين  من  نظر  به  كردند.  دفاع 
دموكراسی دلخواهمان برسيم. رسانه ی مستقل چه كار دارد به سابقه پدر آقای رضا 
پهلوی؟ بايد ديدگاه االن شخص ايشان را مد نظر قرار دهند. مگر آقايان موسوی و 
كروبی در گذشته سابقه ی خوبی داشتند؟ نبايد اين ها را مالك قرار دهيم. مالك زمان 
حال افراد است و اين كه در جايگاه كنونی چه كارهايی ميت وانند انجام دهند و بايد 
حمايت شوند. اگر مثال مشاوران رهبران جنبش سبز اظهار نظری می كنند حمايت 

شوند. در جوامع آزاد اظهار نظر تمام افراد در رسانه ها منعكس می شود. 
بايد تابو ها شكسته شود. اگر من با توجه به همه مخالفتها در اين كنفرانس شركت 
كردم برای برداشتن همين تابوها بود. برای من تفاوتی ندارد در احترامی كه نسبت به 
آقايان موسوی و كروبی و همسرانشان می گذارم يا به آقای زيدآبادی. مهم اين است 

كه احترام بگذاريم به همديگر و با اتحاد بتوانيم كشور سالمی بسازيم...



13
90

ذر 
- آ

ح 
صل

ط 
خ

16

آنگ سان سوچی، نماد بین المللی صلح علی فتوتی
و  طرفداران  كه  فردی  مصمم،  چهره ای  جهان،  سراسر  در  شده  شناخته  ای  چهره 
دوستدارانش وی را گاندی برمه و ماندالی آسيا می خوانند. آنگ سان سوچی بيش از 
بيست سال زندگيش را در راه آزادی وعقايدش وقف نموده است. عقايدی كه بر اساس 
آن به دنبال  رهايی كشورش ميانمار )برمه(، از زير يوغ رژيم ديكتاتوری می باشد. مانند 
نلسون ماندال كه در آفريقای جنوبی  به يك نماد بين المللی برای مقاومت قهرمانانه و 
صلح آميز در برابر ظلم و ستم تبديل شده است، آنگ سان سوچی نيز برای مردم برمه، 
نشان دهنده بهترين گزينه و شايد تنها اميد پايان سركوب نظامی اين كشور ديكتاتور 

زده است.
آنگ سان سو چی )Aung San Suu Kyi(   متولد 19 ژوئن 1945 فعال سياسی، 
مدافع حقوق بشر، از مخالفان حكومت نظامی برمه و برنده جايزه صلح نوبل است. وی 
در شهر رانگون پايتخت برمه ديده به جهان گشود. نام وی »آنگ سان سو چی« برگرفته 
از سه نام پدرش »آنگ سان«، »سو« مادر بزرگ پدری اش و »چی« مادرش می باشد. 
پدرش بنيانگذار ارتش نوين برمه و از مذاكره كنندگان استقالل برمه از انگلستان در سال 
تنها دو سال  و زمانی كه آنگ سان سوچی  بعد  .ژنرال آنگ سان يك سال  بود   194۷
به عنوان  به دست رقيب خود كشته شد. مادرش كه  اين سال  او در  داشت، ترور شد. 
يك چهره ی سياسی در دولت جديد برمه حضور داشت به عنوان سفير به هند و نپال 
اعزام شد و فرصتی فراهم آورد تا آنگ سان در سال 1964 به تحصيل علوم سياسی در 
دهلی بپردازد. او در 1969 دوره ی كارشناسی خود را در رشته های فلسفه، علوم سياسی 
و اقتصاد در كالجی در آكسفورد به پايان رساند. سپس به مدت سه سال در نيويورك 
زندگی كرد و در سازمان ملل به كار پرداخت. او هم زمان مجبور بود برای تأمين مالی 
خود مطالبی برای مايكل اريس، فرهيخته بريتانيايی و محقق فرهنگ تبت بنويسد. اين 
همكاری سبب شد كه آن دو در 19۷2 با يكديگر ازدواج كنند. سوچی 2 فرزند پسر دارد 
يكی از آن ها به نام كيم آريس، ساكن انگلستان است. آنگ سان در 1985 دكترای خود را 
از دانشكده مطالعات مشرق زمين و آفريقای دانشگاه لندن دريافت كرد. وی در سال 1988 
نه تنها برای نگهداری از مادر بيمارش بلكه برای رهبری جنبش دموكراسی خواهی برمه به 
كشورش بازگشت. در اين سال برمه دستخوش تظاهرات گسترده مردم برای دموكراسی 
و سركوب های ارتش بود. در آن سال تظاهرات گسترده دانشجويان هواخواه دموكراسی 
در برمه در مخالفت با شورای نظامی حاكم كه از سال 1962 بر كشور فرمانروائی می كرد 
خود  از  توجيه ناپذير  تظاهرات خشونتی  اين  سركوب  در  برمه  می شود. حكومت  فراگير 
در  تحصيل  سال  بيست  از   پس  سان سو چی  آنگ  كشتار،  آن  از  پس  می دهد.  نشان 
خارج از برمه، به كشورش بازگشت. وی با گروهی از همفكرانش اتحاد ملی و دموكراسی 
)NLD(  را بنيان نهاد و خود دبير كلی آن را بر عهده گرفت. پيام »اتحاد، نظم، عشق« 
او كه ريشه در اعتقاد ژرف به آيين بودا دارد، تمامی ملت را در بر می گيرد و اتحاديه 
ملی دموكراسی او هواخواهان بسياری در سراسر برمه پيدا می كند. در ژوئن سال 1989 
به  را  دموكراسی خواه  رهبران  ديگر  و  سو چی  سان  آنگ  برمه  بر  حاكم  نظامی  شورای 
كه  است  برمه  تاريخ  در  تار  و  تيره  دورانی  آغاز  اين  می كند.  محكوم  خانگی  بازداشت 
كمابيش تاكنون ادامه يافته است. شورای نظامی در سال 199٠ در برابر فشارهای سياسی 
اجازه انتخابات ملی را می دهد. با وجود تنگناهای آشكار و پنهانی كه نيروهای نظامی برپا 
داشته بودند، در انتخابات عمومی اين سال اتحاديه ملی دموكراسی به رهبری او توانست 
59 ٪ آرای ملی و 81 ٪ كرسی های مجلس را از آن خود كند. آنگ سان سو چی نخستين 
نخست وزير برگزيده مردم می شود. اما همان گونه كه قابل پيش بينی بود، نيروهای نظامی 
از پذيرش نتيجه انتخابات سر باز می زدند و قدرت را با نام »انجمن اعاده نظم و قانون 

ايالتی« )سلوريك( در دست می گيرند. شرايطی كه تا امروز نيز ادامه دارد.
در 14 اكتبر 1991 كميته نوبل او را به عنوان برنده جايزه صلح به جهانيان معرفی می كند 
و در دسامبر همان سال پسر 18 ساله اش الكس اريس از سوی او اين جايزه را دريافت 
می كند؛ چرا كه مادرش هنوز در خانه خود در برمه تحت نظر نظاميان است. الكس اين 
جايزه را به تمامی مردم برمه تقديم می كند و در سخنرانی خويش می گويد: اين جايزه 
مال آن هاست و پيروزی نهايی در پيكاری دراز مدت، صلح، آزادی و دموكراسی را به 

برمه باز خواهد گرداند.
  سو چی تا سال 1995 در حبس به سر می برد. شوهرش مايكل اريس در كريسمس 
باقی ماند. اين آخرين ديدار آن دو بود.  1995 برمه را ترك كرد و آنگ سان در برمه 
حكومت برمه درخواست های بعدی شوهرش برای دريافت ويزا را رد كرد. اريس در 19۷۷ 
از سرطان غير قابل عالج خود آگاه شد. علی رغم درخواست مستقيم كوفی عنان و پاپ 
ژان پل دوم از حكومت برمه برای دادن ويزا، آنها با بيان اينكه امكانات الزم برای نگهداری 
از مايكل اريس را ندارند از دادن ويزا به او سر باز زدند. در عوض پيشنهاد دادند كه آنگ 
سان سوچی برای ديدار او از كشور خارج شود. او بطور موقت از بازداشت خانگی خارج شد 
تا بتواند از كشور خارج شود. ولی او كه می دانست در صورت خروج ديگر اجازه ی ورود به 
كشور را نخواهد يافت از اين كار امتناع كرد. اريس در سال 1999 در روز تولد 53 سالگی 

خود درگذشت. 
دوران دوم حبس خانگی آن  سان سو چی 65 
ساله در سال 2٠٠3 آغاز شد و در سال 2٠٠9 
به خاطر رفتن يك شهروند آمريكايی به منزل 
حبس  شرايط  »نقض  دولت  گفته  به  و  وی 
خانگی«، مدت بازداشتش از سوی دولت حاكم 
18 ماه ديگر تمديد شد. اين شهروند آمريكايی 
به  و  بازداشت  ميانمار  دولت  ماموران  توسط 
پا  زير  و  مهاجرت  و  سفر  مقررات  نقض  جرم 
سال  هفت  به  خانگی  حبس  ضوابط  گذاشتن 

زندان و كار اجباری محكوم شد. 
عمر  از  سال   15 مجموعاً  چی  سو  سان  آنگ 
نوامبر سال  تا  ژوئيه سال 1989  بين  را  خود 
او  است.  برده  بسر  خانگی  حصر  در   2٠1٠
سال  در  نوبل،  صلح  جايزه   1991 سال  در 
1992 جايزه جواهر لعل نهرو به منظور تفاهم 
بين المللی را از دولت هند و جايزه بين المللی 
سيمون بوليوار را از دولت ونزوئال دريافت كرد.

نوامبر   13 در  چی  سو  سان  آنگ  سرانجام 
2٠1٠ از بازداشت خانگی خارج شد. با اجرای 
ايستگاه های  شدن  برچيده  و  او  آزادی  فرمان 
پليس در اطراف خانه اش، دوران حصر خانگی 
و  رسيد  پايان  به  نوبل  صلح  جايزه  برنده  اين 

را در  از حاميان خانم سوچی، وی  نفر  صدها 
نيروهای  كردند.  مشاهده  منزلش  درب  مقابل 
در  خانگی  حبس  مدت   طول  در  كه  پليس 
اين  بودند،  مقابل منزل خانم سو چی مستقر 
سال  آنكه   از  پس  وی  كردند.  ترك  را  محل 
گذشته از زندان خانگی رهايی يافت، بارها از 
سوی دولت به انجام گفتگو دعوت شده است. 
او همچنين پس از آزادی با وزير امور خارجه 
»يانگون«  در  كلينتون  هيالری  خانم  امريكا 
پايتخت ميانمارنيز مالقات كرده است. وی در 
يكی از آخرين اظهار نظرهای خود ضمن اشاره 
به اين ديدار و با تاكيد بر آمادگي براي بازگشت 
به عرصه سياست در كنفرانسي ويدئويی گفته 
ارتباط  با  مشكلی  دولت  كه  »معتقدم   : است 
نزديك فعلي من با آمريكا ندارد زيرا آنها درك 
می كنند كه به دنبال استفاده از رابطه با آمريكا 
نيستم.«  ميانمار  موقعيت  به  زدن  برای ضربه 
دوران  به  اشاره  با  بشر  حقوق  مدافع  اين 
حبس خود گفته است كه حاكميت قانون در 
از  و  است  زندانيان  آزادي  از  مهمتر  كشورش 
جامعه بين الملل خواسته است تا وضعيت اين 

كشور را زير نظر داشته باشند.
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موضوعی كه من را بر آن داشت مطلب پيش رو را به نگارش درآورم، 
خواندن بخشی از خاطراتی ست كه سارا شورد چندی پيش در روزنامه 
و  خبرنگار  سه  از  يكی  شورد  سارا  نوشت.  تايمز  نيويورك  آمريكايی 
كوهنورد آمريكايی ست كه در 8 مرداد ماه 1388 )31  جوالی 2٠٠9( 
توسط نيروهای امنيتی تحت اختيار دولت ايران، در مناطق مرزی غرب 

ايران دستگير شده بودند. 
“سارا شورد”، “شين بائر” و “جاشوا فتال” برای تهيه ی گزارش 
در رابطه با انتخابات كردستان عراق به آن محل سفر كرده بودند 
كه توسط نيروهای امنيتی ايران به علت آنچه ورود غير قانونی 
اتهام جاسوسی  با  بازداشت و بعدها  ايران عنوان شد،  به خاك 

مواجه شدند. 
شدن  آزاد  از  “پس  دارد  می  اشاره  نوشته  اين  در  شورد  خانم 
متوجه شده كه كنوانسيون سازمان  تعجب  زندان در كمال  از 
ملل متحد عليه شكنجه كه از معدود معاهداتی است كه دولت 
سلول  در  زندانيان  نگهداری  است،  پذيرفته  را  آن  نيز  آمريكا 

انفرادی را از مصاديق شكنجه نمی داند.”
اما به واقع سلول انفرادی و ديگر محدوديت هايی كه يك سيستم 
اطالعاتی- امنيتی برای زندانی به وجود می آورد و در دسته ی 

شكنجه ی سفيد)Torture white( قرار می گيرد، چيست؟
“شكنجه ی سفيد”، )اين نوع شكنجه در سازمان سيا CIA”” به 
شكنجه تميز معروف است و در ايران نيز با عنوان شكنجه نرم 
هم، از آن ياد می شود( به شكلی از شكنجه گفته می شود كه 
به جای آسيب زدن به جسم زندانی)و ديگر انواع اعمال شكنجه 
سيستم  تا  داده  قرار  تاثير  تحت  را  وی  روان  و  روح  فيزيكی( 
فكری انسان مختل شود. اين نوع شكنجه زندانی را مجبور به 
فرو رفتن در خود و سير قهقرايی ذهن می نمايند. اصول تئوری 
روانشناسان  دستاوردهای  پايه ی  بر  نوع شكنجه  اين  عملی  و 
است و زمان شكل گيری آن را به طور مشخص بايستی دوران 

پس از پايان جنگ جهانی دوم دانست.
شكنجه ی سفيد، آلترناتيوی برای تعذيب

در نيمه ی اول قرن هجدهم بدن به منزله ی آماج اصلی سركوب 
كيفری، مورد تعذيب قرار می گرفت. اشكال تعذيب در آن برهه 
از زمان، مواردی چون درآوردن چشم، مثله شدن، داغ خوردن 
و ريختن مواد مذاب و پوست كنده شدن تا استفاده از گيوتين 
و گرداندن شهروندان در انزار عمومی را در بر می گرفت و طبعاً 

ترس و وحشت عمومی را نيز به بار می آورد. 
نمايش سيستم  نوزدهم  قرن  اوايل  و  قرن  همين  اواخر  در  اما 
و  ملموس  كاماًل  قدرت  آن  در  فوكو  نگاه  از  كه  درد  و  تعذيب 
جلوه های عيان دارد،  اندك اندك محو شد، “متخصصين زبده” 
به جای “جالدان” به كار گرفته شدند و “روح” جای “بدن” را 

گرفت و هدف از “حذف مجرم”، به “اصالح آن” تغيير كرد. 
از سويی در آن برهه از زمان و با ابراز انزجار جهانيان از افشای 
المللی  بين  قدرت های  نازی ها،  دست  به  شكنجه  كارگيری  به 
 1٠ در  بشر  حقوق  جهانی  اعالميه ی  صدور  با  سو  يك  از  كه 
برای  با محكوم  رويارويی جسمی  و محكوميت  دسامبر 1948 
زير سوال نرفتن اصل انسانيت، متعهد شده بودند به مفاد مندرج 
در آن )يكی از اين مفاد محكوميت هر نوع شكنجه است( پايبند 
باشند، و از سوی ديگر با بحران هايی از قبيل جنگ سرد مواجه 

بودند؛ با چالش مواجه شدند. 
اين تحوالت سيستم های اطالعاتی را بر آن داشت كه طرحی 
اطالعات  بر كسب  عالوه  تا  بندند،  كار  به  را  اخالقی  سياسی- 
كافی، اعترافاتی نيز از سوی برخی چهره های سرشناش در برابر 
دوربين اخذ شود و در مقابل آثار جسمانی ای هم در بين نباشد 
و به واقع تنبيه و مجازات را به پنهان ترين بخش فرايند كيفری 

بدل نمايند.
از يك سو  در چنين شرايطی فردی كه مجرم تلقی می گردد، 
به  وی  واقع  در  می شود.  گرفته  بكار  ديگر  سوی  از  شده  طرد 
گرفته  نظر  در  قدرت  اعمال  ابزار  عنوان  به  هم  و  ابژه  منزله ی 

می شود.

طبق يك يادداشت سازمان سيا كه از طبقه بندی محرمانه 
خارج شده است، پژوهشی در اواسط دهه 195٠ توسط اين 
بازجويی”  سازمان كليد خورده بود كه پيرامون “فنون ويژه 
از  بازجويی  و غيرمعمول  برنامه شگردهای متعدد  اين  ست. 
نيز  و  كامل  انزوای  نظير  چيزهايی  و  روانی”  “ارعاب  جمله 
استفاده از داروها و مواد شيميايی را مورد بررسی و پژوهش 
قرار داده بود. ظرف دهه ی بعد و در پی يافتن راه هايی جديد 
برای درهم شكستن مقاومت زندانيان مظنون به كمونيست يا 
جاسوس دوجانبه بودن، 25 ميليون دالر صرف اين پژوهش 
شد و هشتاد انسيتو، از جمله چهل و چهار دانشگاه و دوازده 

بيمارستان، با اين برنامه همكاری می كردند.
مرحله ی آغاز شكنجه ی سفيد

به زعم نگارنده، نقطه ی آغاز شكنجه ی سفيدی را كه بر فرد 
به  وی  ورود  از  قبل  حتی  بايستی  شود؛  می  اعمال  زندانی 
قبل  كيفری  عنوان  به  شكنجه  كرد.  قلمداد  انفرادی  سلول 
اثبات جرم است، چرا كه به اعتقاد سيستم های توتاليتر،  از 

اساساً “مظنوِن بی گناه” نداريم.
نوشتار  فرد)اين  يك  بازداشت  برای  اطالعاتی  سيستم های 
اصوالً در خصوص متهمين با جرايم سياسی- امنيتی ست( 
كه معموالً مسلح هم نيست، تعداد زيادی از ماموران امنيتی 
خود را با رمزگزاری های عملياتی به ظاهر پيچيده بسيج كرده 
بازداشت  حالتی،  چنين  در  می نمايند.  بازداشت  به  اقدام  و 
استفاده  وحشت،  و  رعب  از  شالوده  فضايی  ايجاد  با  عموماً 
از الفاظ ركيك و شيوه ی تحقيرآميزی از دستگيری همراه 

است.
از  پس  عموماً  اشاره،  مورد  افراد  يا  فرد  نيز  آن  از  پس 
دستگيری های التهاب آور، تمامی مسير موجودی كه بايستی 
تا رسيدن به محيطی ثانويه) بازداشتگاه يا زندان( نياز هست؛ 

با چشمانی بسته و بعضاً كيسه ای بر سر طی كنند.
سلول انفرادی، مصداق بارز شكنجه

نظام زندان و روش های محبوس كردن مجرمان، ترديدها و 
اين  ايجاد كرده است چرا كه  را  و عميقی  سوال های جدی 
نظام عالوه بر سلب آزادی افراد، ماهيتاً قدرت تنبيه را طبيعی 
و مشروع كرده و آستانه ی تسامح را پايين آورده است. زندان، 
كه به راستی بايد گفت، راه حل قبيحی ست، از نگاه برخی 
جامعه شناسان كاری را ادامه می دهد كه در جای ديگری 

آغاز شده است. 
مصداق  خود  خودی  به  انفرادی  سلول  ديدگاه،  اين  از  جدا 

هم  پيش تر  كه  طور  همان  كه  چرا  است  شكنجه  بارز 
محبوس  سفيد،  ابزار شكنجه ی  مهم ترين  از  شد،  اشاره 
ايجاد  هدف  با  انفرادی  سلول های  در  زندانی  كردن 
از  و  اوست  داشتن  نگه  ايزوله  و  حسی  محروميت های 
به  كه  ست  اجتماعی  موجودی  ذاتاً  انسان  كه  آنجايی 
مثابه ی مظهر و مجموعه ی تمامی روابط اجتماعی مطرح 
بيرون  دنيای  با  روابطش  تمامی  قطع  هنگام  به  است، 

ضربه ی شديدی بر پيكرش وی وارد خواهد آمد. 
اين در حاليست كه بر اساس باور غلطی كه شكل گرفته 
بند  در  حبس  با  عموماً  انفرادی  سلول  متاسفانه  است، 

عمومی يكسان شمرده می شود.
مواردی مثل “محروميت های حسی و خواب های طوالنی 
“ بی خبر  با ديگران”،  مدت”، “ عدم فرصت حرف زدن 
آگاهی  “ عدم  اطالعات”،  و  اخبار  از  زندانی  نگه داشتن 
انتقال  حين  كشيدن  سر  بر  كيسه   “ مكان”،  به  نسبت 
تغيير   “ زمان”،  به  نسبت  آگاهی  عدم   “ بازجويی”،   و 
دادن دمای سلول”، “ نور كم و يا بسيار زياد در سلول”، 
“ مجبور كردن زندانی برای اينكه بايستد”، “ استفاده از 
ايجاد وحشت و  پابند در شرايط مختلف”، “  دستبند و 
ارعاب مضاعف”، “ پخش اصوات گنگ و مبهم”، “توليد 
بسيار  انفرادی  های  “سلول  سلول”،  در  آلوده  فضايی 
كوچك” و “ پخش برخی ره آوردهای اخالقی-مذهبی به 
صورت مستمر” بخشی از انواع شكنجه ی سفيد است كه 
در مرحله ی حضور زندانی در سلول انفرادی بر وی اعمال 
می تواند  نيز  ديگری  متعدد  موارد  كه  بديهی  می شود. 
وجود داشته باشد كه از ديد نگارنده مستتر مانده است.

تداوم شكنجه ی سفيد در بازجويی ها
نيستی  دريای  در  شده،  شكه  زندانياِن  كه  شرايطی  در 
از  آن ها  دستان  و  گوش ها  و  چشم ها  كه  حالی  در  و 
تشخيص موقعيت شان عاجز است، غوطه ور اند و بعضاً به 
وسيله دارو تقريباً به حالت نباتی در می آيند، مقاومتشان 
در برابر بازجو تا حد غيرقابل توصيفی پايين می آيد. در 
اين حالت زندانی رسماً وارد مرحله ی تازه ای می شود كه 
بر پايه ی آن روزانه تا بيش از بيست ساعت مجبور است 

به سواالت بازجويش جواب دهد.
اما شكنجه ی سفيد در اين مرحله نه تنها پايان نمی يابد، 
كه وارد فاز جديدی می شود. در دوران بازجويی عالوه بر 
تداوم بسياری از موارد قبلی و جدا از فشارهای حاصل 

شکنجه ی سفید حد فاصل امر امکانی و ضروری سیمین روزگرد
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از بازجويی، موارد ديگری نظير استفاده از ُشكر الكتريكی، خوراندن قرص، محروميت از 
خواب، قرار دادن اطالعات غلط در اختيار زندانی، برهنه كردن و سواستفاده از احساسات 

اخالقی و يا سنتی نيز اعمال می شود.
زندانيان  نجس شمردن  از جمله  ديگری  موارد خاص  ايران  در  كه  كرد  اضافه  باسيتی 
عقيدتی، تهديِد زندانی به مبتال كردن وی به بيماری ايدز، فرو كردن سر وی در چاه 
اعدام مصنوعی هم گزارش شده است. هم چنين محبوس  و  قبر  قرار دادن در  توالت، 
كردن فرد در سلولی چند نفره كه ديگر زندانيان در آن از لحاظ اعتقادی فاصله ی بيش از 
حدی با وی دارد، تحمل شرايط را از سلول انفرادی نيز سخت تر می نمايد. در اين خصوص 
ديده شده، زندانيان عقيدتی ای كه با اعضای سازمان القاعده هم سلول شدند اما تحمل 
شرايط آنچنان برايشان دشوار شده كه با شگردهای متعدد منجله اعتصاب غذا خواستار 

بازگشت به شرايط انزوا در سلول انفرادی بودند.
روش مقابله ی زندانيان با نظام زندان و شكنجه

انسان در طی تاريخ همواره، موجودی مولد بوده است. بر اين اساس راه  حال هايی برای 
مقابله با شرايط سخت انفرادی انديشيده است كه در ذيل به دو نمونه از آن مختصراً 

پرداخته می شود:
كه  می شود  محسوب  ناجی  نوعی  كليسا،  ناقوس  يا  و  اذان  صدای  گاهاً  زندانيان  برای 
كورسوی اميدی را در دلشان زنده می كند و در درون آن ها اين باور كه زندگی در بيرون 
از زندان هم در جريان است تقويت می شود. اين عمل خود نوعی مقاوت در برابر زمان 

به حساب می آيد.

كند،  سرگرم  را  خود  بايد  می شود  سفيد  و شكنجه ی  انفرادی  سلول  قربانی  كه  فردی 
باور  به  كند.  دور  خود  از  را  “انتظار”  عبارتی  به  و  ببيند  تدارك  “برنامه”  خويش  برای 
روانشناسان افرادی كه قدرت تخيل قوی ای دارند و می توانند خود را با خاطرات گذشته 
يا محفوظاتشان سرگرم كنند، آسيب پذيری كمتری در زندان دارند. به عبارتی ايشان 
دست به توليد اطالعاتی در ذهنشان می زنند. در اين شرايط، خواندن و مرور اشعار يا 
متون مقدس و دينی و به ويژه محفوظاتی كه برای زندانی همراه با خاطرات خوش است، 

می تواند جايگزين مناسبی برای محدوديت ادراكی و حسی به وجود آمده باشد. 
عالوه بر اين، گاهی فرد با لعن و نفرين قاضی، قانون، قدرت و مذهب در لحظه ی آخر 
علناً به مقابله با نظم موجود بر می آيد و مورد تحسين مردم قرار می گيرد و به قهرمان 

تبديل می شود. 
البته بايستی متذكر شد كه اگرچه برخی افراد به عمده اجبارهای موجود در بازجويی ها تن 
ندهند، اما به هر ترتيب صدمات روحی شديد حاصل از آن را متحمل می شوند و عالئمی 
آنان  وجود  در  مدت ها  تا  ادراكی  خطاهای  و  هذيان ها  توهم،  افسردگی،  اضطراب،  منجمله 

ملموس است.
انواع بازجويی

بازجويی هايی كه يك سيستم اطالعاتی در دستور كار خود قرار می دهد معموال به دو شكل 
انجام می گيرد:

در نوع اول كه برای گرفتن اقرار از فرد است زندانی تحت فشار قرار می گيرد، اما به ميزانی كه 
اطالعات دقيق، ريز و صحيح مورد نياز از وی، بدون خدشه ای استخراج شود. زندانی بايد در 

شرايطی قرار گيرد كه انسجام تفكرش حفظ شود و خطاهای ذهنی اش كاهش يابد.
اما در نوع دوم كه بازجو در نقش دوست و دشمن ظاهر می شود و روش هايی از قبيل سوال 
مكرر در مورد يك موضوع، بحث و جدل، تهديد، تلقين يا مرام آموزی و تشويق به كار گرفته 
می شود؛ فشار بيشتری بر زندانی وارد می شود. هدف اصلی اين نوع بازجويی طوالنی و خسته 
كننده، تسريع شكستن ارزش های زندانی و تشويق او به جايگزينی نظام جديد ارزشی است. 

هدف از شكنجه ی سفيد چيست؟
از آنجا كه با استفاده از شكنجه ی سفيد، انسان را می توان به سادگی در فضايی بين مرگ و 
زندگی قرار داد، بازجويان فرصت اين را می يابند كه با در هم شكستن ظرفيت زندانِی مقاوم 
كه يك منبع اطالعاتی محسوب می شود، بر وی چيره شوند، اطالعات الزم را استخراج و حتی 
وی را طوری آلت دست خودشان قرار دهند كه پيشنهادهای كذب اما 

وسوسه انگيز و القائاتشان را بپذيرد.
از سوی ديگر می توان گفت كه شرايط حاصل از ُشكی كه فرد در آن 
قرار دارد، فرصت خوبی برای شستشوی مغزی و جايگزينی يك سيستم 
شرايط  در  نيز  عصبی  سيستم  كه  چرا  می آورد؛  بار  به  جديد،  فكری 
محروميت اطالعات و تحريكات حسی، عطش دريافت اطالعات را دارد 
و در اين مرحله، به خوبی قادر به انتخاب و تفكيك و تصفيه ی اطالعات 
درست از نادرست نمی باشد و به نحو حيرت انگيزی پذيرای ايده هايی 
 می شود كه تا پيش از اين نفی شان می نموده است. در واقع اين امر در 
او  از  انسان  نوعی  يا عينيت حقيقی  نوعی  باز ستادندن حيات  راستای 

انجام می پذيرد. 
اين روش های دقيق و پيشرفته ی روان شناختی به علت عدم خونباری، 
ضمن اينكه هزينه ی كمتری كه برای يك سيستم اطالعاتی در حكومتی 
توتاليتر به بار می آورد و امكان شكايت حقوقی و اثبات را تا درصد قابل 
مالحظه ای پايين می آورد، به مراتب دستاورد بيشتری هم حاصل خواهد 

كرد.
جايگاه سلول انفرادی در قوانين مربوط به نفی شكنجه

می توان مدعی شد كه عبارت “شكنجه ی سفيد” عموماً و “سلول انفرادی” 
خصوصاً، در هيچ يك از قوانين معتبر بين المللی و البته داخلی ايران 
قوانين  آنچه كه در  بارز شكنجه معرفی نشده است.  به عنوان مصداق 
مذكور، مورد اشاره قرار گرفته است، برخی مقررات و مفاهيم كلی ست. 
مثاًل طبق ماده 1 كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتار ها يا مجازات های 
به هر عملي اطالق  يا ترذيلی، اصطالح شكنجه  انسانی  بيرحمانه، غير 
مي شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمی يا روحی ای به شخص وارد 

آورد.
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   38 اصل  طبق  بر  و  ظاهراً  اينكه  يا 

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطالع  ممنوع است.
هم چنين بر اساس بند 9 “قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق 
تصويب  اسالمی  توسط مجلس شورای  شهروندی” كه در سال 1383 
شد، هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر 

ممنوع اعالم شده است.
اين نوع از قوانين به علت عدم شفافيت، در عين اينكه به ادعای قانونگذار، می تواند مصاديق 
متعددی را هم در بر بگيرد، به علت ابهام امكان استناد و دفاع را تا سطح قابل مالحظه ای از 
شهروندان سلب می كند. اين مسئله عماًل دست اشخاصی منجمله قضات كه توانايی تفسير 
قانون از منظر علم حقوق را دارند، باز گذاشته و زمينه ی سوءاستفاده ی سيستم امنيتی برای 
تضييع حقوق شهروندان را فراهم می كند. البته بايستی اشاره داشت كه اين انتقاد بدان معنا 
نيست كه قوانين بايستی تمامی جزئيات را احصاء كند؛ اما النهايه، بديهی ست كه شفافيت 
هرچه بيشتر، خصوصاً در موارد اهم، همان طور كه اشاره شد امكان دفاع در برابر قانون را نيز 

تسهيل می نمايند.
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ترور رافق تقی مسعود فاتحی

آمد،  می  فرود  من  بر  چاقو  ضربات  “وقتی 
در  برديايف  الكساندرويچ  نيكالی  از  كتابی 
دستم بود...” اين بخشی از آخرين جمالت 
آذربايجانی  دگرانديش  نويسندۀ  تقی  رافق 
بود كه 19 نوامبر مورد سؤ قصد قرار گرفت 
و 23 نوامبر در گذشت. مرگ وی با ترديد 
هايی نيز  همراه بود. بعضی از عدم حفاظت 
كامل وی در بيمارستان انتقاد كردند و مرگ 
دانستند.  مشكوك  را  سؤقصد  از  بعد  وی 
ای  مصاحبه  بيمارستان  در  وی  شده  گفته 
به  رو  پزشكان  گواهی  به  و  داشته  كوتاه 

بهبودی بود.
با  اما  اسالمی  رسانه های رسمی جمهوری 
خوشحالی زيادی اين خبر را پوشش دادند. 
روزنامۀ “جمهوری اسالمی” با تيتر “سلمان 
شرح  به  رسيد”  قتل  به  آذربايجان  رشدی 
فارس  خبرگزاری  سايت  پرداخت.  ماجرا 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
از اين ترور به عنوان اعدام انقالبی ياد كرد 
و همچنين سايت “خبر آنالين” نزديك به 
جمهوری  مجلس  رئيس  الريجانی،  “علی 
اسالمی ايران” و سايت خبری “الف” متعلق 
مجلس  نفوذ  پر  نمايندۀ  توكلی”  “احمد  به 
شورای اسالمی” به  نوعی از اين ترور ابراز 
از سايتهای غير  خوشحالی كردند. بسياری 
رسمی و وبالگهای طرفداران حكومت ايران 
به  آذربايجانی  مرتد  “نويسندۀ  تيتر  با  نيز 
هالكت رسيد” به شرح اين خبر پرداختند. 
با  باكو  در  ايران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
صدور بيانيه ای كه در مطبوعات آذربايجان 
منتشر شد، گفته است كه  نشر اخبار دست 
داشتن جمهوری اسالمی ايران در سوء قصد 
نويسنده آذربايجانی در  به جان رافق تقی، 
استراتژيك  روابط  در  خلل  ايجاد  راستای 

ايران و آذربايجان است.

در  ايران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
در  ايران  داشتن  دست  رد  با  آذربايجان، 
سوء قصد به جان اين نويسنده آذربايجانی 
اخبار  اين  انتشار  كه  است  كرده  عنوان 
»رژيم  طرح  آذربايجان  مطبوعات  توسط 
صهيونيسيتی و آمريكا« برای ضربه زدن به 
محكوم  كه  است  آذربايجان  و  ايران  روابط 
به شكست است. از طرفی بسياری از گروه 
ها و فعالين حقوق بشر با صدور بيانيه های 
مختلف ترور نويسندۀ آذربايجانی را محكوم 
كردند. محسن كديور از محققين دينی نيز 
به  »توهين«  خاطر  به  افراد  اعدام  احكام 
قانونی«  بی  »ترويج  و  »ترور«  را  مقدسات 
حمايت  به  واكنش  در  وی  است.  دانسته 
محمد جواد فاضل لنكرانی از روحانيون قم 
از قتل رافق تقی نويسنده آذربايجانی، صدور 
»فاقد  را  افراد  بودن  الدم«  »مهدور  فتوای 
»روح  بر خالف  و  قرآنی«  مستند  گونه  هر 

قرآن« دانسته است.
آقای كديور روز دوشنبه هفتم آذر 139٠، 
فاضل  جواد  محمد  به  خطاب  ای  نامه  در 
لنكرانی ضمن اشاره به فتوايی كه چند سال 
پيش از سوی پدر او، آيت اهلل محمد فاضل 
لنكرانی در مهدور الدم دانستن اين نويسنده 
را  فتواها  گونه  اين  شد،  صادر  آذربايجانی 
به  مومنان  »تشويق  موجب  و  اسالم  مغاير 
نقض قانون« دانسته است. در بخشی از اين 
باور  به مذهبی  توان  نامه آمده: چگونه می 
داشت كه منتقدان و مخالفانش را بدون حق 
دفاع قانونی و بدون برگزاری دادگاه، به ترور 

و اعدام محكوم می كند؟
همچنين عفو بين الملل، از سازمانهای بين 
بيانيه  صدور  با  بشر  حقوق  مدافع  المللی 
تقی،  رافق  ترور  كردن  محكوم  ضمن  ای، 
ايران  در  كيفری  قوانين  اصالح  خواستار 

شد. عفو بين الملل در اين بيانيه ماده 226 
قانون مجازات اسالمی در جمهوری اسالمی 
»قتل  آن  براساس  كه  شود  می  يادآور  را 
است كه  نفس« در صورتی موجب قصاص 
اگر  و  نباشد  كشتن  مستحق  شرعا  مقتول 
مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل 
او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند. به 
در  قانون  ماده  اين  الملل،  بين  عفو  گفته 
جريان رسيدگی قضايی به پرونده های قتل 
استناد  مورد  اسالمی  جمهوری  محاكم  در 
اند  گفته  كه  است  گرفته  قرار  متهمانی 
قربانيان آنان »مستحق كشتن« بوده اند و 
می افزايد كه وجود فتوای شرعی قتل می 
باشد.  دفاعياتی  چنين  برای  مبنايی  تواند 
دولت  تصميم  از  همزمان  الملل  بين  عفو 
جمهوری آذربايجان برای به جريان انداختن 
تقی  رفيق  ترور  تحقيقات مستقل در مورد 
كشور  آن  مقامات  از  و  كرده  استقبال 
كه  كنند  اطمينان حاصل  تا  است  خواسته 
قرار  پيگرد  قتل تحت  اين  عامالن  يا  عامل 
المللی،  بين  و طبق ضوابط  خواهند گرفت 
محاكمه و مجازات خواهند شد. اين سازمان 
در  تا  است  خواسته  هم  ايران  حكومت  از 
اين تحقيقات با دولت جمهوری آذربايجان 
در  همچنين  دهد.  نشان  را  الزم  همكاری 
ريچارد  روز ششم دسامبر سلمان رشدی٪ 
داوكينز، جان اسميت و نيك كوهن از چهره 
اعزام  خواهان  المللي  بين  سرشناس  هاي 
پارلمان  از سوي  مستقل  هيئت  يك  فوري 
اروپا براي رسيدگي به قتل رافق تقي شدند.

رافق تقی كيست؟
در   196٠ اگوست  پنجم  در  تقی  رافق 
توابع  از  چوبانلی«  نام»خوش  به  روستايی 
شهر »ماساللی« در جنوب كشور جمهوری 
آذربايجان به دنيا آمد. وی رشتۀ پزشكی را 

اتمام رساند و  به  باكو  در دانشكدۀ پزشكی 
چندی بعد نيز برای ادامۀ تحصيل در رشـتۀ 
قلب دانشگاه  ای - ام مسكو،كه معتبرترين 
دانشگاه پزشكی روسيه است، به آن كشور 
اين  از  خود  مدرك  اخذ  به  موفق  و  رفت 
دانشگاه شد. وی در سال 199٠ در بخش 
اورژانس و مراقبت های ويژۀ بيمارستانی در 
شهرت  ولی  شد.  كار  به  مشغول  باكو  شهر 
وی بيش از آنكه به واسطۀ موقعيت شغلی 
كتاب  جلد   6 نوشتن  سبب  به  باشد  اش 
در  برانگيز  بحث  مقالۀ  چندين  انتشار  و 
همچنين  وی  است.  آذربايجان  مطبوعات 
به مدت 16 سال عضو اتحاديۀ نويسندگان 
آذربايجان بود كه بعد از نوشتن مقالۀ »اروپا 
از  شد.  گذاشته  كنار  آن  عضويت  از  ما«  و 
تندی  های  واكنش  كه  وی  مقاالت  ديگر 
در پی داشت می توان به “خطاهای الهی” 

و”عاشورا”اشاره كرد.
مقالۀ” اروپا و ما”و پيامدهای آن

مقالۀ “اروپا و ما”در شمارۀ 14 نوامبر سال 
چاپ  به  باكو  در  صنعت  روزنامۀ    2٠٠6
رسيد. وی در بخشی از اين مقاله می نويسد:

اروپا نه  تنها به دليل موقعيت جغرافيايی، 
انسان  معنوی،  های  واقعيت  منظر  از  بلكه 
ارزشهای  زيرا  است.  كرده  وادار  تفكر  به  را 
بشريت  همه  پيروزی  اصل  در  اروپايی 
است. اين مساله نبايد باعث ايجاد تكبر در 
اروپاييان شود. صرف نظر از اينكه متاسفانه 
اين تكبر گاه و بی گاه خود را نمايان می كند 
يا  شده،  ماده  فاشيسم  كسوت  در  حتی  و 
خود  مهاجم  و  ميليتاريزه  علنی  صورت  به 
اخالقی  بازی  حقه  اسالم  می كند.  نمايی 
باور  نمی توان  را  اسالم  دوستی  بشر  است؛ 
اسالمی  دوستی  بشر  های  معيار  كرد. 
ايرادهای  برابر  در  مقاومت  تاب  هم  هنوز 
را  آنها  كه  ندارد  را  ديالكتيكی  ماترياليسم 
حفظ كرده و ياد گرفته ايم. اسالم هم شكل 
به  می تواند  صرفاً  و  است  شرقی  استعمار 
عنوان يكی از انواع استعمار محسوب شود. 
اسالم هرگز نمی تواند از نظر معنوی بر اروپا 
چيره شود و قدرت آن را نيز ندارد؛ با اين كه 
آن را درون تابوتی بر شانه های امپر اتوری 
عثمانی گرداندند. ولی نتوانستند جايی برای 
بر زمين گذاشتنش بيابند و دوباره به مشرق 

زمين آوردنش و به سوی قبله خواباندند....
به دنبال انتشار اين مقاله موجی از اعتراض 
در آذربايجان و برخی شهرهای ايران به راه 

افتاد.
در پی اوج گرفتن اعتراضات، دولت آذربايجان 
رافق تقی را دستگير و به اتهام نفرت پراكنی 
از  به سه سال زندان محكوم كرد. وی بعد 
دو سال، با عفو رياست جمهوری آزاد شد. 
مدير مسئول نشريه صنعت »سمير صداقت 
زندانی شد.  برای مدت كوتاهی  اوغلو« هم 
آيت  مقاله،  اين  انتشار  از  اندكی  فاصلۀ  به 
از مراجع تقليد شيعيان  اهلل فاضل لنكرانی 
در قم با صدور فتوايی نوشت: قتل او بر هر 
كسی كه به او دسترسی داشته باشد واجب 
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آزمون تجربه ی فدرالیسم در ایران یاشار دباغ 
ب: فتوای آيت اهلل فاضل لنكرانی در مورد 
رافق تقی، به استناد دو عنصر ارتداد و سب 

در آثار نويسنده بوده است.
بيان  صراحت  به  قرآن  بقره،  سوره  در 
در  نيست«  دين  در  اكراهی  »هيچ  ميكند: 
پروردگار  اگر  »و  ميگويد:  نيز  يونس  سوره 
است  زمين  در  كه  هر  قطعا  تو می خواست 
آيا  پس  می آوردند؛  ايمان  يكسر  آنها  همه 
تو مردم را ناگزير می كنی كه بگروند؟« اين 
آيات و آياتی ديگر در قرآن حكايت از اصل 
بسياری  اما  دارند.  اسالم  در  انتخاب  آزادی 
بايد  را  آيات  معتقدند،  دينی  نوانديشان  از 
شده  نازل  آن  در  كه  اجتماعی  شرايط  در 
اند مورد بررسی قرار داد. به خاطر موقعيت 
ويژه آن دوران، مسلمانان موظف به حفاظت 
از جامعه در حال تكوين خود بودند و ترك 
اسالم به منزله پيوستن به دشمن و شورش 
عليه حكومت و يك جرم سياسی تلقی می 
شد )معادل خيانت در نظام سياسی امروز(. 
جرم  در  »نيت«،  عنصر  نقش  بنابراين، 
برخوردار  ای  ويژه  اهميت  از  ارتداد  انگاری 
كه  گرفت  نتيجه  توان  می  بنابراين،  بود. 
ارتداد به عنوان يك فعل عقيدتی هيچ گاه 

در اسالم مجازاتی نداشته است.
و  توهين  گونه  هر  از  است  عبارت  »سب« 
ناسزا گويی نسبت به خداوند و پيامبر. سب 
در فقه اسالمی ابتدا، تنها شامل توهين به 
خداوند بود كه بعد ها به ساير مقدسين نيز 
همانند  كه،  آن  مهم   نكته  يافت.  تسری 
نوع  هيچ  قرآن،  كجای  هيچ  در  ارتداد، 
نشده  برای »سب«، منظور  مجازات دنيوی 
بين  است  گشته  قائل  تفاوت  اسالم  است. 
»انتقاد« و »توهين/افترا« و تنها مورد دوم 
حقوق  كه  طور  همان  است.  كرده  منع  را 
است  گشته  قائل  تفاوت  هم  الملل  بين 
توهين  تنها  و  »توهين«  و  »انتقاد«  ميان 
آزادی  اصل  های  محدوديت  مصاديق  از  را 
بيان می داند. در مالك تفاوت بين توهين 
و افترا، دادگاه حقوق بشر اروپا، مالك را نه 
در »محتوای نقد« بلكه در »شيوه بيان« آن 
دانسته است. نوانديشآن دينی نيز، ازهمين 
مالك، درتمايز بين نقد و توهين در اسالم 

استفاده كرده اند.
را  مقدسات  و  دين  به  انتقادی  هر  بنابرين 
نميتوان مشمول حكم سب و توهين دانست 
و با اين فرض هم كه انتقاد رافق تقی، توهين 
ديدگاه  از  هم  باز  ميشد،  محسوب  سب  و 
ايراداتی  لنگرانی،  فاضل  فتوای  بر  اسالمی 
وارد است. اول آن كه بدون اين كه به متهم 
داده  توضيح  ارايه  و  دردادگاه  دفاع  فرصت 
است. در  عليه وی صادرشده  شود، حكمی 
بارزترين  از  عادالنه  دادرسی  حالی كه حق 
حقوق متهم در اسالم است. دوم آن كه با 
اين فرض هم كه رافق تقی در دادگاه هيچ 
دفاعی از خود ارايه نميكرد و به توهين خود 
طور  وی،همان  قتل  فتوای  ميورزيد،  اصرار 

كه بيان شد، باز مورد تاييد نيست.

چنين  كه  مذكور  روزنامۀ  مسئول  و  است 
افكار و عقايدی را با علم و توجه منتشر می 
مرتضی  اهلل  آيت  دارد.  را  كند همين حكم 
آذربايجان شرقی  استان  نماينده  بنی فضل 
مدرسين  از  و  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
حوزه علميه قم نيزاعالم كرد: »رافق تقی« 
به  آذربايجان  كشور جمهوری  نگار  روزنامه 

اتهام افساد و مرتد بودن واجب قتل می باشد 
و هر شخصی كه »رافق تقی« را به هالكت 
به  را  اهلل  آيت  اين  مسكونی  منزل  برساند 
اهلل  آيت  دريافت خواهد كرد.  عنوان جايزه 
مجتهد شبستری نيز وی را مستحق مرگ 
اهلل  »آيت   136۷ سال   در  پيشتر  دانست. 
قتل  خواستار  فتوايی  صدر  با  خمينی« 
آيات  »كتاب  نويسندۀ  رشدی«  »سلمان 

شيطانی« شده بود.
نگاهی به داليل سياسی و مذهبی ترور رافق 

تقی
و  تقی  رافق  ترور  به  واكنشها  به  نگاهی  با 
نحوۀ انعكاس آن در افكار عمومی، می توان 
بررسی  متفاوت  زاويۀ  دو  از  را  رويداد  اين 

كرد.
تصويب  با  مصادف  تقی  رافق  ترور  الف: 
در  دينی  های  آزادی  قانون  اصالحيۀ 

آيا  نيست كه  آذربايجان است. هنوز معلوم 
ميان سوء قصد به جان رافق تقی و تصويب 
اصالحيۀ قانون آزادی های دينی در پارلمان 
آذربايجان ارتباطی هست يا نه. يكی از مفاد 
آموزش  تحصيل  گرفته،  صورت  اصالحات 
های دينی در كشورهای خارجی برای اتباع 
آذربايجان است كه بدون هماهنگی با ارگان 
شد.  ممنوع  آذربايجان  دولت  مربوطه  های 
دينی،اجرای  های  چهره  مبادلۀ  همچنين 
توسط  اسالم  دين  شعائر  و  مذهبی  مراسم 

آموزش  كشور  از  خارج  در  كه  شهروندانی 
اند، فروش آموزه ها، مقاالت و  دينی ديده 
ممنوع  مجوز،  بدون  اطالعاتی  منابع  ساير 
دينی  تبليغات  همچنين  است.  شده  اعالم 
از سوی افرادی كه اتباع كشورهای خارجی 

هستند در كشور آذربايجان ممنوع است.
به نظر می رسد تصويب اين قانون اقدامی 

بين اسالم  ايران در  نفوذ  در جهت كاستن 
تقی  رافق  ترور  و  باشد  آذربايجان  گراهای 
نيز می تواند يك نوع هشدار و عكس العمل 
الهام علی اف تلقی شود كه  برای حكومت 
در چند سال اخير تالش گسترده ای را در 
انجام  جهت كنترل اسالم گراهای متعصب 
داده است. از طرفی ترور رافق تقی ميتواند 
عامل و انگيزه ای باشد برای هر چه بيشتر 
حكومت  توسط  گراها  اسالم  كردن  منزوی 

الئيك الهام علی اف.
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دخالت بشردوستانه
گفت وگو با علی افشاری

به عنوان یک فعال سیاسی که چندین سال است در آمریکا اقامت دارد سیاست خارجی 
ایاالت متحده را چگونه می بینید؟ رگه های حامی حقوق بشر - فارغ از منافع ملی - در این 

سیاست چه جایگاهی دارد؟
به نظر من سياست خارجی آمريكا سياست چند وجهی ، پيچيده و چند عاملی است كه در نهايت 
عنصر منافع ملی و امنيتی در موضع باال دستی قرار می گيرد. البته بايد توجه كنيم ساختار بين الملل 
و قوانين جهانی بگونه ای است كه محوريت را به مسائل صلح ، امنيتی و توازن قوا در سطح جهان می 
دهد. هنوز نظم كنونی جهان فاصله زيادی دارد تا حقوق بشر به عنوان عامل خود بنياد به عنوان يك 
مالك جديد مبنای تصميم گيری قرار دارد. همچنين بايد توجه كنيم كه حكومت آمريكا متاثر از افكار 
عمومی  ،رسانه ها و گروه های ذی نفوذ ) البی ها( قرار دارد. سياست گذاری در آمريكا  امری  متغير 
و وابسته با فاكتور های متعددی است و با مشاركت بازيگر های متعددی شكل می گيرد. با مشاهده 
رفتار دستگاه ديپلماسی آمريكا در سطح جهان می توان تمايزی بين كشور های دموكراتيك و غير 
دموكراتيك مشاهده كرد. در حكومت های مردم ساالر ، حقوق بشر به صورت استراتژيك در ديدگاه 
سياست خارجی آمريكا مورد توجه است. در كشور های غير دموكراتيك باز وحدت رويه وجود ندارد. 
در  حكومت های همسو معموال مالحظات امنيتی و منافع آمريكا ، مساله حقوق بشر را به حاشيه می 
برد مانند عربستان سعودی.  البته دولت آمريكا توصيه به رعايت حقوق بشر  می كند و مخالف برقراری 
حقوق بشر نيست اما مالحظه اصلی اش حفظ توازن قوا  و ثبات سياسی  به نفع خودش است. نگرانی 
از خالء قدرت و يا تقويت جريانات تهديد كننده امنيت آمريكا مانند گروه های بنياد گرای اسالمی نيز 
برای آنان اهميت دارد. به عبارت ديگر حقوق بشر در سياست گزاری  به خودی خود موضوعيت ندارد 
و تحت الشعاع دكترين امنيتی و ديپلماسی قرار می گيرد. در همين چهارچوب است كه دخالت های 
مخرب آمريكا در خاور ميانه و امريكای التين و دفاع از ديكتاتوری های گوناگون  و سكوت در برابر 
نقض حقوق بشر  در دوران جنگ سرد به وقوع پيوست. اما در كشور های غير همسو وضعيت فرق می 
كند و حقوق بشر در آنجا به مساله اصلی تبديل می شود. از اين رو است كه ما با برخورد های تبعيض 
آميز و استاندارد های دوگانه در سياست خارجی آمريكا مواجه هستيم.  بدين ترتيب می توان گفت 
سياست خارجی آمريكا غير ايستا و منعطف و در خدمت دكترين منافع ملی و مالحظات امنيتی آن 
است. البته در دراز مدت و به شكل استراتژی كالن به صورت نسبی تقويت حقوق بشر را دنيال می 
كند. استفاده ابزاری از حقوق بشر در سطح كوتاه مدت و سياست های مقطعی رخ می دهد. بنابراين 
در جمع بندی بايد بگويم سياست خارجی آمريكا از منظر حقوق بشری نه ديو است و نه فرشته.  كلی 
انگاری در اين خصوص در قالب” مدافع مطلق” و يا “دشمن قسم خورده”  با واقعيت ها تطبيق ندارد. 

بسیاری از موافقین جنگ با جمهوری اسالمی این جنگ را یگانه راه ممکن براندازی جمهوری 
اسالمی می دانند. ایشان مجموع شرایط را دست کم در میان مدت امیدوار کننده نمی دانند 

و عنوان می دارند حاکمیت به حد کافی از سرکوب موثر دست می زند که 
توان پیروزی را تا آینده نامعلومی از جنبش دموکراسی خواهی ایران سلب 
می نماید. شما به عنوان کسی که لیبیایی شدن ایران را نامطلوب می دانید 
در برابر این افراد چه پاسخی دارید و چه آلترناتیو ممکنی ارائه می دهید؟

به نظر من ادعای اين افراد با واقعيت ها تطبيق نمی كند. تا كنون آزمون فيصله 
بخشی در خصوص راه های غلبه بر استبداد صورت نگرفته است كه آنها جنگ را 
يگانه راه ممكن می دانند! اين يگانه راه ممكن از كجا می آيد؟ مگر راه های ديگر 
اسالمی  جمهوری  براندازی  ايران  مساله  كه  كنيم  توجه  بايد  است؟  شده  آزموده 
يا حداقل  و  تغيير حكومت   . است  به دموكراسی  آميز  بلكه گذار مسالمت  نيست 
قانون اساسی شرط الزم راه حل است اما كافی نيست. جنگ تبعات و پسامد های 
خطرناكی دارد و نتايج پبش بينی نشده و خسارت های سنگين جانی و اقتصادی  
می تواند وضعيت را بدتر سازد. در حال حاضر اساسا امكان جنگ و تهاجم  خارجی 
برای تغيير حكومت وجود ندارد. جنگ محتمل تهاجم نظامی محدود برای ويرانی 
تاسيسات هسته ای و نظامی خواهد بود. قطعا چنين جنگ محدودی باعث براندازی 
حكومت نمی شود و ممكن است ديكتاتوری را در كوتاه مدت بيش تر تثبيت سازد. 
قدرت  نمايش  نحوه  و  نتيجه جنگ  به  وابسته  اقتدار حكومت  بر  اين جنگ  تاثير 
طرفين است، اما در كل هزينه های جنگ بر منافع آن می چربد. به نظر من تالش 
نظام  بنيادين  تغيير  قدرتمند و خواهان  اجتماعی  باز سازی جنبش  و  احياء  برای 
سياسی راه حل موثر است، روی آوردن به انقالب آرام مشابه بهار عربی. بايد صبور 
بود. هنوز جمهوری اسالمی در مقابل يك جنبش قوی اعتراضی كه خواهان تغيير 
قانون اساسی و نه گفتن صريح به سيد علی خامنه ای است قرار نگرفته تا بگوييم كه 
سركوب حكومت اجازه  ظرفيت موثر مبارزه داخلی نمی دهد. ركود كنونی  جامعه 
بيش از آن كه به سركوب حكومت مربوط باشد ناشی از فقدان برنامه و رهبری موثر 

در نيرو های دموكراسی خواه است. 

تمایل  عدم  کنند  می  وارد  ها  خارجی  از  خواهی  یاری  بر  که  ایراداتی  از   
ایران  رهبران جنبش سبز به عنوان بزرگترین جنبش دموکراسی خواهی 
از حمایت خارجی است. شما به عنوان کسی که در نامه اخیرتان غرب را از 
جنگ برحذر داشته و به همکاری با جنبش مردمی تشویق نمودید در پاسخ 
به این ایراد چه می گویید؟ اصوال زمانی که بدنه جنبش خواسته ای داشته 

باشد و سران جنبش به آن تمایلی نداشته باشند چه باید کرد؟ 
نيروهای  اجماع  و  ايران  مردم  نظر  نهايی،  نظر  اين خصوص  در  فكر می كنم  من 
موقعيت  و  خواهی  دموكراسی  در  سبز  بودن جنبش  قوی  است.  خواه  دموكراسی 
محوری رهبران نمادين آن مربوط به دو سال پيش بود. در حال حاضر اين جنبش 
در ركود به سر می برد و تفاوت خاصی با ديگر نيرو های سياسی ندارد تا بتوان برای 
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آنها هژمونی ايجاد كرد. ضمن اينكه بايد متذكر شد آقای كروبی و موسوی همواره تاكيد 
كرده اند كه تكثر و تنوع در جنبش سبز را قبول دارند و خود را تعيين كننده مطالبات 
جنبش نمی دانند. در اين خصوص داوری نهايی با مردم ايران و اجماع اكثريت نيرو های 
دموكراسی خواه است .بايد اجازه داد تا همه ديدگاه ها مطرح شود و در نهايت امكان 
انتخاب مناسب فراهم شود. از سوی ديگر اين ادعا نوع قيم مابی سياسی را بازتاب می 
دهد كه با موازين دموكراسی سازگار نيست و با آزادی بيان نيز مغاير است. البته  در 
اين راستا به نظرم  آقای امير ارجمند راه را مشخص كرده اند ايشان گفته  اند  شورای 
هماهنگی راه سبز اميد در برابر تصميم مردم ضمن حفظ موضع مستقل خود، مخالفت 
نخواهد كرد. جنبش سبز و رهبران نمادين آن مدعی بوده و هستند كه خواست مردم را 
مطرح می كنند و به دنبال مردم ساالری هستند بنابراين طبيعی است آن ها و همه نيرو 

های سياسی ايران بايد در برابر خواست مردم تمكين كنند.

بسیاری از مخالفین حمایت خارجی بر تضاد منافع غربی ها با منافع ملی ایران 
انگشت می گذارند. آیا به این تضاد قائلید؟ آیا می توان منافع ملی ایرانیان را 

با منافع غربی ها - حتی در شرایط جنگی - گره زد و این دو را هم سو نمود؟
منافع امر متغير و ديناميكی است . همواره در حال حركت است. نمی شود به صورت 
قطعی حكم  صادر كرد كه منافع ايران  و غرب حتما در تضاد و يا حتما همسو است. 
طبيعی است در دنيا هر دولت به دنبال منافع خودش می رود. منتها ممكن است اشتراك 
منافع پيش بيايد همان گونه كه تزاحم منافع نيز رخ می دهد. در شرايطی ممكن است 
منفعت بيشتر و درازمدت حكم به همسو كردن منافع بدهد. مشترك بودن منافع در 
مقطعی دليل نمی شود كه اين روند حتما ادامه پيدا بكند و ممكن است در مقطع بعدی 
كارآمد  خارجی  سياست  در  گويند  می  كه  است  رو  اين  از  بيانجامد.  منافع  تعارض  به 
دوست و دشمن دائمی معنا ندارد و بايد در مقطع خاص صحبت كرد. در شرايط فعلی 
منطقه و دنيا همسويی منافع بين غرب و جنبش دموكراسی خواهی ايران وجود دارد. 
اين امر بدين معنا نيست كه غرب دلسوز مردم ايران است. منافعش اين چنين ايجاب می 
كند. تضمينی هم وجود ندارد كه اين روند ادامه پيدا كند. به نظر من در شرايط كنونی 
تضاد منافع بين غرب با منافع ملی ايران وجود ندارد. فقط در سطحی بزرگ تر حضور 
آمريكا در خليج فارس با منافع ملی  ايران و تمايل طبيعی آن برای گسترش نفوذ خود 
در منطقه اصطكاك دارد. اين موضوع مرتبط به آينده روابط دو كشور است. ولی غرب 
در تغيير سياسی و شكل گيری دموكراسی در ايران اشتراك منافع دارد. كسانی كه بحث 
تضاد منافع را مطرح می كنند بيشتر متاثر ار ديدگاه كالسيك امرياليسم هستند و يا 

نگاه ايدئولوژيك به مقوله سياست خارجی دارند.

 برخی از مخالفین حمایت خارجی روی کم رنگ شدن مقاومت مردمی و مسئولیت 
شهروندان در دستیابی و حفظ آزادی تاکید می کنند و دامنه این مخالفت را به هر 

گونه حمایتی از سوی غرب می گسترانند. نظر شما در این باره چیست؟
به نظر نوع نگاه آنها به بحث غلط است. حمايت خارجی آلترناتيو و بديل مبارزات داخلی 
نيست بلكه مكمل و مقوم آن است. در هيچ شرايطی مسئوليت از شهروندان سلب نمی شود. 
بار مبارزه بر دوش مردم قرار دارد و آينده كشور فقط بايد با حضور نيرو های داخلی مشخص 
شود. حمايت همان گونه كه از نام و تعريفش پيدا است موقعی بروز پيدا می كند كه حركت 
و مبارزه داخلی در جريان است. بنابراين حمايت خارجی و مسئوليت شهروندی در دستيابی 

به آزادی با هم تعارض ندارند.

دارای  لیبی  در  غرب  »عملکرد  چند  هر  گفتید  اخیرتان  مقاالت  از  یکی  در  شما 
انحراف بود« اما »کلیت عملکرد آن در مجموع در قالب دخالت بشر دوستانه می 
بشر، کشتار  نقض گسترده حقوق  از منظر  نیز  این که سوریه  به  توجه  با  گنجد«. 
مردم و چنان که جدیدا در سازمان ملل مطرح شد جناب علیه بشریت مشابه لیبی 
است فکر می کنید در صورت ادامه وضعیت فعلی ناتو باید به سوریه حمله نظامی 

کند؟
به نظر من جامعه جهانی بايد جلوی خشونت های دولتی در سوريه را بگيرد. اين كار نيازمند 
منهدم كردن ماشين سركوب حكومت قسی القلب بشار اسد است  كه تا كنون 5٠٠٠ نفر را 
كشته است. به نظر من سياست منطقه پرواز ممنوعه و همچنين جلوگيری از حضور ادوات 
با توجه به تفاوت های سوريه و ليبی می تواند  سنگين نظامی مانند تانك به خيابان ها  
عليه حكومت اسد و متوقف كردن سياست حمام خون وی به كار می آيد. جامعه جهانی در 
خصوص سوريه به مانند بحرين  به مسئوليت خودش عمل نكرده است. تداوم بی عملی به 
معنای استاندارد دوگانه و معيارهای تبعيض آميز خواهد بود البته مخالفت روسيه و حمايت 
آن از اسد در اين ميان نقش زيادی داشته است. اخيرا روسيه چراغ سبز محدودی برای پايان 
از  نبايد  به هيچ وجه  اما دخالت بشر دوستانه  خشونت دولتی در سوريه نشان داده است. 
محدوده نجات جان انسان ها خارج شود و بخواهد در تغيير موازنه قوا بين موافقان و مخالفان 
اسد نقش آفرينی نمايد. هدف جلوگيری از كشتار مردم بی گناه، فراهم شدن زمينه انتقال 

قدرت به مردم  و روشن شدن تكليف وضعيت سياسی در سوريه است. 

مردم سوریه به سران ناتو )پالكارد انگليسی(:
 اگر مردم ليبی توانستند بهای ازادی شان را با پول نفت بپردازند، ما برای آزادی مان خانه هایمان را می فروشيم
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واتسالو هاول یک »اروپایی بزرگ«*

واتسالو هاول سياست مدار، نمايش نامه نويس و نويسنده سرشناس ،زاده 
5 اكتبر 1936 در پراگ، اولين رئيس جمهور جمهوری چك از 2 فوريه 

1993 تا 2 فوريه 2٠٠3 بود.
كه  نيست  ترديدی  آمد.  دنيا  به  روشنفكر  و  فرهنگی  ای  خانواده  در  او 
عرضه  چپ گرايان  كه  طبقه بندی هايی  و  تعاريف  در  هاول   خانواده 
می داشتند، بورژوا محسوب می شدند. چندين نسل از خانواده سر شناس 
هاول ها، از ثروتمند ترين و پرنفوذ ترين خانواده های پراگ بودند. پدربزرِگ 
و  بود  كرده  برپا  »لوسرنا«  نام  به  معروفی  بسيار  رقص  سالِن  واسالو، 
بود، كه  نام »باراندوف«  به  فيلم سازی  استوديوی  عمويش، موسس يك 
فوريه  كودتاِی  جرياِن  در  گذاشت.  پايه  را  چك  در  فيلم سازی  صنعِت 
1948 خانواده او بخِش مهمی از ثروت و نفوذش را از دست داد. آن ها 
در سال 1952 به ناچار سالِن رقص لوسرنا را از دست دادند، هر چند سه 
سال پس از مصادره آن، اجازه يافتند مديريت آن را برعهده گيرند. اما در 
توصيِف اين خانواده به  عنوان »مرتجع«، كمونيست ها چندان هم منصف 
و محق نبودند. واتسالو در دنيايی از امتيازات و افتخارات رشد يافت، با 
نداشتند.  به سياست  منفعت جويانه  نگاهی صرفاً  او  اطرافيان  وجود  اين 
پرسش های  و  دائمی  گفت وگوهای  برای  بود  جايی  او  خانوادگی  محفِل 
ديپلماتی  واتسالو،  مادرِی  پدربزرِگ  روز.  داِغ  موضوعات  درباره  پايدار 
می پروراند،  سر  در  را  متحد  اروپای  آرماِن  كه  بود  خوش نام  و  برجسته 
آرمانی كه آن زمان خيلی دور از دسترس و ساده لوحانه به نظر می رسيد. 
واتسالو،  آتِی  شخصيِت  ريشه های  كه  بود  كودكی  سال های  همين  در 
گرايش های هنری او در مقام شاعرِی عمل گرا و سياستمداری آرمان خواه 
شكل  گرفت. خانواده متعرض وی به طور مستقيم با اتفاقات فرهنگی و 
سياسی چكسلواكی از سالهای192٠ تا 194٠ در ارتباط بوده و به همين 
اجازه تحصيالت  از سال 195٠  بعد  رژيم كمونيستی چكسلواكی  دليل 
دبيرستانی را به هاول نداد و او مجبور به گذراندن دوره های شبانه برای 
تمام كردن مقطع دبيرستانی شد. وی در سال 1954 موفق به اخذ ديپلم 
متوسطه شد. سابقه ی اختالفات سياسی دوباره دليلی برای عدم پذيرش 
وی در دانشكده های علوم انسانی شد و او به ناچار رشته اقتصاد را برای 
رشته  اين  هاول  واتسالو  كرد.  انتخاب  پراگ  دانشگاه  در  تحصيل  ادامه 
تحصيلی را بعد از دو سال ناتمام رها كرد. سنت فرهنگی خانواده و عالقه 
ذهن پويای وی را به دنبال علوم اجتماعی و فرهنگی ميكشيد و انگيزه 
روز افزون در وجود وی ايجاد می كرد.او بعد از اتمام خدمت سربازی در 
سال های1959-195۷ به عنواِن كارگردان پشت صحنه در تئاتری در 
پراگ مشغول به كار گشت و همزمان تحصيل مكاتبه ای در رشته ی دراما 
در دانشكده هنر دانشگاه پراگ را آغاز كرد. اولين بازی كامل وی در سال 
1963با نمايشنامه ی »جشن باغچه« روی صحنه رفت و جوائز و موفقيت 
»خاطرات«،از  نمايشنامه  آن  دنباِل  به  آورد.  همراه  به  وی  برای  بزرگی 
موفقترين كارهايش را خلق كرد. واتسالو هاول در سال 1964 با خانم 

اولگا نپلخالوا علی رغم ميل خانواده و مخالفت مادرش ازدواج كرد. هاول بيست ساله بود كه برای نخستين بار 
اولگا اسپيليخالوا را مالقات كرد. آن دو تقريباً هر روز در كافه اسالويا با يكديگر قرار ديدار داشتند. ريشه های 
خانوادگِی اولگا و واسالو تفاوت های بسيار چشمگيری داشت. اولگا در خانواده ای كارگری بزرگ شده بود كه در 
حومه شهر زيزكوف و در فقر شديد زندگی می كردند. خانواده هاول با اين وصلت مخالف بودند، اما آن دو اصرار 
داشتند كه تفاوت های هر يك از آن ها كامل كننده ديگری است و پيوند آن ها تركيبی ايده آل فراهم ساخته است. 
در سال های زندگی مشتركشان و تا زمانِ  مرگ اولگا در ژانويه سال 1996، او همواره نخستين كسی بود كه 
نوشته های واسالو را می خواند. اولگا قديمی ترين و مهم ترين حامِی افكاِر واسالو و بعد تر جنبش مبارزاتی شد كه 
هاول پيش می برد. نامه هايی كه هاول از زندان به اولگا نوشت، به يكی از معروف ترين مجموعه نامه ها تبديل شد 
و در سراسر جهان ديده و خوانده شد. اولگا در دوراِن رياست جمهوری واسالو، بسيار فرا تر از نقِش عمدتاً منفعِل 
»بانوی نخست« بسيار فعال و پر جنب وجوش بود و در سال های پس از سقوط كمونيسم خيريه ای را كه بنيان 

نهاده بود، با جديت اداره می كرد.
هاول كه با نشر غيرقانونی چند نمايشنامه هجوآميز در اندك مدتی به شهرت رسيده بود، به سال 1968 در جريان 
“بهار پراگ” به يكی از فعال ترين سخنگويان جنبش بدل شد. او در دوران الكساندر دوبچك رهبر اصالح طلب 
حزب كمونيست، در سمت دبير “كانون نويسندگان مستقل” از حاميان فعال اصالحات بود.جّو اختناقی كه پس 
از افول بهار پراگ در سال 1968 به وجود آمده بود هاول را برای مدتی از تئاتر و نمايش محروم ساخت ولی 
فعاليتهای سياسی وی را بارزتر كرده و وی را وارد دنيای سياست نمود. پس از سركوب جنبش بهار پراگ،نشر 
بيشتر  برخالف  هاول  شد  اعالم  ممنوع  سوسياليستی”  اردوگاه  سراسر  و  “چكسلواكی  در  هاول  آثار  اجرای  و 
همكارانش نه كشور را ترك كرد و نه به سازش با رژيم تازه تن داد.مقاومت هاول در برابر سانسور و نظارت دولتی، 
كه به سكوت و اطاعت فرمان می دادند، مقاومتی حياتی بود. نگارش برای او نيازی انسانی بود و او نشر اثر، چه به 
صورت چاپی و چه روی صحنه تئاتر را حق طبيعی خود می دانست و حاضر نبود از آن بگذرد. نوشته ها و فعاليت 
های سياسی وی باعث به زندان افتادن و تحمل حبس های پياپی و طوالنی مدت گشت كه بيشترين آنها به چهار 
سال حبس و تحت مراقبت بودن وی انجاميد.هاول شاهكار خود، »خراميدنی حزين« ، داستان سياستمداری كه 
بيِم بازگشت به محبس دارد را پس از آزادی از زنداِن چهار ساله نوشت. از جمله ديگر شاهكارهای هاول، »قدرت 
ضعيفان«، در وصف بعد از توتاليتاريسم است كه سياست و جامعه مدرن را مهيا كننده مردم برای زندگی در دروغ 
می خواند. هاول در شرايطی سخت و ناهموار قلم می زد. بيشتر اوقات مجبور بود به  شتاب و با ترس و لرز بنويسد 
و نوشته را، پيش از آن كه به دست مأموران بيفتد، هر چه زودتر به جای امنی برساند. اثری كه با اين زحمت 
نوشته می شد، هرگز روی صحنه نمی آمد. هاول گفته است همواره احساس می كرده كه آثارش ناقص هستند، زيرا 
اثر نمايشی تنها روی صحنه است كه جان می گيرد.در پايان دهه 198٠ و در جريان خيزش مسالمت آميز مردم 
چك عليه ديكتاتوری، واتسالو هاول كه به عنوان برجسته ترين چهره اپوزيسيون شناخته شده بود، در 2٠ نوامبر 
1989 تشكيل نهادی به نام “ميعادگاه شهروندان” را اعالم كرد، كه جنبش را تا پيروزی نهايی هدايت كرد.  هاول 
در 29 دسامبر 1989 از سوی هم ميهنانش به رياست جمهوری انتخاب شد.او اولين رئيس جمهور غيركمونيست 
حكومت كمونيست چكسلواكی شد. وی از مخالفان حكومت ديكتاتوری و كمونيستی چك اسلواكی بود و آن 
ناميد. وی نقشی كليدی در پيروزی انقالب مخملين چكسلواكی  حكومت را پوچستان )Absurdistan( می 
داشت، انقالبی بدون خونريزی كه منجر به فروپاشی حكومِت كمونيستی چكسلواكی و تشكيل دو كشور جديد 
چك و اسلواكی شد.در سال 199٠ در اولين انتخابات كشور جمهوری چك پس از انقالب مخملين به عنوان 
رئيس جمهور برگزيده شدو زمينه را برای ورود جمهوری چك به بازار آزاد فراهم نمود. از جمله اقدامات مهم 
وی در اولين دوره ی رياست جمهوری فرمان عفو عمومی برای بسياری از زندانيان و محكومان رژيم گذشته بود، 
اقدامی كه به گفته ی بسياری از منتقدانش آمار جرم را بعد از آن سال ها باال برد. هاول قضاوت محاكم ناعادل 
را قابل اعتماد نمی دانست. هاول مهمترين دستاورد دوران رياست جمهوری خود را فسخ و انحالل پيمان ورشو 
می دانست. او از مهمترين رهبرانی بود كه باعث پيوستن اعضای سابق پيمان ورشو به اتحاد ناتو گرديد.وی در سال 
1998 برای بار دوم به رياست جمهوری كشورش برگزيده شد ولی اين دوران رياست، دوران كسالت جسمانی 
وی بود و بيماری های دستگاه گوارشی و سرطان شش به علت استعمال دخانيات باعث نگرانی دوستداران وی 
گرديد. در دنيای سياست هاول همواره حمايت كننده ای صبور برای مقاومت های بدون خشونت بوده است. بيل 
كلينتون رييس جمهور سابق آمريكا شخصيت و روش مبارزه وی را به گاندی و نلسون ماندال تشبيه كرده است.

مخالفت واتسالو هاول با زدودن و كنار گذاردن مسئوالن سياسی حكومت كمونيستی در دوره های بعد از انقالب 
1989 باعث زير سؤال رفتن نقش وی در اين انقالب مخملين و فروپاشی كمونيسم در آن كشور شده بود ولی 
نتايج نظرسنجی سال 2٠٠5 واتسالو هاول را سومين شخصيت محبوب كل تاريخ ملت چك معرفی كرد.در سال 
از حقوق بشر در  از طرف حكومت هند به خاطر حمايت هايش  او موفق به دريافت جايزه صلح گاندی   2٠٠3
بدترين شرايط و فعاليت های صلح دوستانه شد. وی از جمله شخصيت هايی بود كه به حكومت جمهوری اسالمی 
ايران به جهت به زندان انداختن اكبر گنجی اعتراض كرده ، خواستار آزادی وی از زندان شد. او همچنين در 
و  پرداخت  ايرانی  نسرين ستوده وكيل دربند  از  به حمايت  پراگ  بين المللی در  اكتبر 2٠1٠، در يك همايش 
از طرف گروه ها و شخصيت های  از زندان شد.هاول در طول زندگی سياسی و هنری  او  آزادی فوری  خواستار 
بين المللی زيادی مورد تقدير قرار گرفته است كه از آن جمله می توان به سال 1989و دريافت جايزه اوالف پالمه 
در سوئد ،در سال 199٠ شناخته شدن به عنواِن يكی از قهرمانان بزرگ آزادی ودريافت »مدال آزادی« از دستاِن 

رئيس جمهوری امريكا ومدال آزادی فيالدلفيا در سال 1994، و چندين بارنامزِدی جايزه صلح نوبل اشاره كرد. 
او در سال های آخر زندگی اش به همراه همسر دوم خود، داگمار هاولوا زندگی آرامی به دور از صحنه سياست 
از  ناشی  عوارض  كه  شد  مشخص  بعد  ماه  چند  و  درگذشت  هاول  اول  همسر   1996 سال  ابتدای  در  داشت. 
بازداشت های پياپِی دوراِن مبارزه و سيگار كشيدن های مداوم واسالو را به سرطان ريه مبتال كرده است. جز تحمِل 
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جراحی، راه ديگری در پيش نبود اما نتيجه آن جراحی كه به برداشته شدن بخش بزرگی از يكی از ريه ها منجر شد، موفقيت آميز بود. آن زمان مقاالت متعددی در نشرياِت بين المللی درباره 
احتماِل مرگ رئيس جمهور نگاشته شد با اين وجود آنچه واقعيت داشت اين بود كه رئيس جمهور هاول، درماِن كاملی را از سر گذارند. كمی نگذشت كه دوستِی نزديك هاول با هنرمندی 
به نام داگمار ِوسِكرنوآ آشكار شد و آن دو در ژانويه 199۷ و در سالگرد مرگ اولگا همسر اول هاول با يكديگر ازدواج كردند. واكنش ها به اين ازدواج در جمهوری چك بسيار متفاوت بود. 
برخی آن را همچون داستانی عاشقانه می ديدند و برخی ديگر اين نكته را به ياد می آوردند كه از مرِگ اولگا، شريِك چهل ساله زندگِی واسالو، تنها يازده ماه می گذشت. همسرجديد او، زيبا 
و هنرمند بود اما هيچ گاه روابِط حسنه ای با نشرياِت چك نداشت و از همين رو برخی سياستمداران مدعی بودند كه داگمار تاثير زيادی روی فعاليت های سياسی همسرش خواهد گذاشت، 
اما حرف  و حديث های نخستين به تدريج رنگ باخت. در نهايت وی به دليل بيماری های متعددی از جمله سرطان ريه و در اثر مشكالت تنفسی در سن ۷5 ساالگی در خانه ييالقی اش در 

شماِل جمهوری چك در خواب در گذشت.

* آنكال مركل صدر اعظم آلمان در ادای احترام به هاول او را يك »اروپايی بزرگ« كه برای آزادی قاره جنگيد توصيف كرد.
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كمترين نقش اجتماعی را دارا می باشد.
با توجه به اين مقدمه به بررسی نقش و جايگاهی كه سلطنت 
شود.  می  پرداخته  كرد  ترسيم  زنان  برای  زمان  آن  در  ابدالی 

جايگاهی كه تا امروز هم باقی مانده است.
شكل گيری سلطنت قبيله ای

نادرافشار در عين حالی كه افغانها را از ايران فعلی رانده بود، اما 
برای رسيدن به هند به آنان نياز داشت، همانطوری كه صفويان 
از محدوده كوههای سليمان در  تدريج  به  را  يا پشتونها  افغانها 
هند به خراسان اسكان داد و آنان را برای رسيدن به هند مسلح 
كرد و زمين های وادی قندهار را به آنان واگذاركرد؛ نادر افشار 
نيز قبايل پشتون را بارديگر مسلح نمود و همراه با آنان به سوی 
در  حالی  در  هند  به  كشی  لشكر  از  بعد  او  كشيد.  لشكر  هند 
كاروان  ترين  عظيم  كه  گذشت  در  مشكوكی  طرز  به  خراسان 
هدايا و غنايم هند به نزديكی های قندهار رسيده بود. احمد شاه 
قبايل مسلح پشتون  ابدالی كه در آن زمان فرماندهی  از قبيله 
را به عهده داشت، پس از مرگ نادرافشار تمامی غنايم آمده از 
هند را تصرف كرد و با حمايت قبايل پشتون سلطنت ابدالی را 
در قندهار بنا نهاد. از آنجايی كه او با حمايت قبايل پشتون به 
سلطنت رسيده بود و سران قبايل بيشترين تاكيد را بر اجرای 
سنت ها و هنجارهای قبيله ای پشتون در اين سلطنت داشتند، 
و  ها  سنت  دايره  بر  متمادی  قرون  در  ابداليان  اجرايی  قوانين 
هنجارهای قبيله ای قوم پشتون به چرخش درآمد. »پشتونوالی« 
رسم و رسوم سنت های قبيله ای قوم پشتون به عنوان قوانين 
اجرايی سلطنت ابدالی تدوين و به اجرا در آمد و ديگر اقوام ساكن 
در افغانستان كه ميراث داران اصلی خراسان بزرگ بودند، مجبور 
به اطاعت از آن در سايه قوانين سلطنتی شدند. دكترجالل الدين 
صديق يكی از محققين هم وطن ما در مقاله تحقيقی خود تحت 
عنوان »چگونگی استيالی نظام قبيله ساالری« از قانونی ياد می 
كند كه احمد شاه ابدالی بعد از تكيه زدن بر اريكه قدرت آن را 

قلمرو  از  فعلی  افغانستان  كه  است  قرن  سه  به  نزديك 
مغوالن،  غزنويان،  چون  های  سلطنت  و  ها  امپراطوری 
محدوده  كه  اين  است.  شده  جدا  صفويان،  و  تيموريان 
جغرافيايی فعلی به نام افغانستان در گذشته تاريخ از چه 
عظمت و شكوفايی فرهنگی و تمدنی را با خود داشت واز 
نظر منزلت اجتماعی از چه جايگاهی برخور دار بوده است، 
بماند؛ فقط همين تذكر كافی است كه اكثريت دانشمندان 
و شاعران و عالمان دينی در قرون گذشته) قبل از سه صد 
سال اخير( از اين محدوه جغرافيايی به نام خراسان سربلند 
اما  كرده است، صدها زن شاعره و دانشمند داشته است. 
سئوال اين است كه اين پيشينه بزرگ چرا و چگونه دچار 
زنان   21 قرن  در  كه  گرديد  عظيمی  فرهنگی  قهقهرايی 
ای  پارچه  سوزنی  های  سوراخ  البالی  از  را  جهان  افغان 
قبيله  مردان  نگاه  در  و  بينند  می  )چادری(  برقع  نام  به 

انگيزشی است برای عصبيت های ننگ ناموسی!
اول  آن شاعری كه گفت: “سنگ  المثل  اين ضرب  شايد 
مصداق  كج”  ديوار  رود  می  ثريا  تا  كج    معمار  گرنهد 
عينی سرنوشت زنان افغان در گذشته تاريخ معاصر باشد، 
تاريخی كه حدود سه صد سال است كه در زوايای تاريك 
آن گرفتارند و روزنه ها را غبار عصبيت های قبيله ای به 
سرعت می پوشاند. دنيای امروز زنان افغان دنيايی نيست 
بستر  در  بلكه  باشد،  گرفته  اخير شكل  های  در سال  كه 
های  دگرديسی  دچار  خود  اجتماعی  تاريخ  از  طوالنی 
گرديده  ای  قبيله  رسومات  و  فرهنگ  قالب  در  هنجاری 

و رفته رفته تبديل به زنجير اسارت برای آنان شده است.
از  بيشتری  شناخت  خواهد  می  ای  خواننده  اگر  پس 
وضعيت اجتماعی زنان افغانستان در دنيای امروز پيدا كند، 
الزم است نقبی به پسمنظر تاريخی آنان  بزند و از تاريخ 
معاصر اجتماعی آنان بداند كه چگونه شكل گرفت و چگونه 

به زنجيره های اسارت گرفتار گرديد. برای آن كه تصويری 
از گذشته زن افغانی ارايه گردد، بايد پسمنظر تاريخی شكل 
ميالدي  سال1۷4۷  در  ابدالی  شاه  احمد  سلطنت  گيری 
ارزيابی شود، زيرا اين برهه از تاريخ برای شناخت موقعيت و 
جايگاه اجتماعی زن افغان و نوعی نگاهی كه سلطنت ابدالی  
نسبت به زن دارد، از اهميت خاصی برخوردار می باشد. اين 
اهميت از آنجا ناشی می شود كه سلطنت تازه تاسيس ابدالی 
ارايه  باور و ديدگاه خاصی را نسبت به زن  در قندهار، نوع 
يا قلمروهای همجوارش از چنين ديدی  داد كه دركشورها 
برخوردار نبود. تا پيش از اين ازآنجايی كه افغانستان فعلی 
زير نفوذ سلطنت های ايرانی بود و هنجارهای حاكم برجامعه 
ترويج می گرديد،  ايرانی  از سوی حاكمان  قوانين دولتی  و 
نمی توان ويژگی های خاصی را برای جايگاه اجتماعی زن 
اجتماعی  هنجارهای  و  قوانين  زمانی  زيرا  داد،  ارايه  افغانی 
دارای يك ويژگی می گردد كه اين فاكتورها از سوی نظام 
يا  قوانين  عنوان  به  و  گردد  ارايه  و  تعريف  برجامعه  حاكم 

هنجارهای اجتماعی از سوی نظام حاكم ترويج شود.
هرچند كه در آن زمان نقش های مردانه در جوامع انسانی 
در سراسر جهان پررنگ بود، در همين اروپای كه امروز كه 
خود را مظهر و مركز آزادی های زنان و جنبش فمينيسم 
قرار داشت. در  اجتماعی  منزلت  بدترين  در  زنان  داند،  می 
با توجه به سنت های رايج مرد  نيز  سرزمين های اسالمی 
ساالری در جهان، مردان بيشترين نقش را داشتند و اين باور 
كه زنان نمی توانند نقش همپای مردان را در جامعه بازی 
اما  بود،  شده  پذيرفته  اجتماعی  اصل  يك  عنوان  به  كنند، 
جايگاه زن افغان در آن برهه از تاريخ حتی به مراتب پايين 
تر از جايگاه و منزلتی بود كه جوامع و سرزمين های اطراف 
ساختار  افغانی،  جامعه  ساختار  زيرا  داشتند،  افغانی  جامعه 
قبيله ای بود و طبيعی است كه در ساختارهای قبيله ای زن 

سلطنت ابدالی، آغازعصر تاریکی زنان افغان محمد اسحاق فیاض
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درافغانستان به اجرا درآورد: احمد شاه همچون هر رهبر نظام قبيلوی 
برای استقرار و استحكام نظامش دست به وضع قوانينی زد كه مورخان 

بنام »ياسا« ياد كرده اند.  ياسای او شامل موادی ازين قبيل بود:
1. منع بريدن گوش و بينی 

2. منع ازدواج دختران افغان با بيگانگان 
3. منع ميراث بردن شرعی دختر از مال پدر 

4. زن شوهر مرده بايد به عقد برادر يا اقوام نزديك شوهر درآيد.
5. اگر شوهرمتوفا وارث نداشته باشد زن مكلف است درخانهء شوهر 

متوفايش نشسته از وسايل شوهر به اندازه كفايت او مقرر دارند.
6. هرگاه زن در خانهء شوهر وفات كند پدر و برادرش حق ندارند از 

شوهرش حق المهر مطالبه كنند.
۷. طالق زن پس از نكاح ممنوع است. 

8. هنگام سالم و بارعام، كسی حق ندارد جهت احترام سر فرود آورد 
بلكه احترام و سالم بايد با دست برسرگذاشتن صورت گيرد.

9. علما و فقرايی كه درخدمت دولت نباشند به حضور پذيرفته شود.
1٠. در هرشب جمعه با علماء معتبر طعام صرف شود.

11. در هر شب جمعه امرا و شهزادگان مكلف اند نماز جمعه بگذارند. 
)1(

يازده ماده موجود همه برگرفته از سنت های رايج در پشتونوالی قبايل 
پشتون است كه دهها و صدها سال در ميان آنان رواج داشت و اكنون 
توسط احمد شاه ابدالی به صورت قانون درآمده بود. هرچند در قانون 
گوش  بريدن  مانند  ای  قبيله  های  خشونت  از  برخی  ابداليان  جديد 
افراد  گيری  وانتقام  غيض  فرونشاندن شدت  عنوان  به  مقتول  بينی  و 
قبايل نفی گرديده بود و خود را پيرو دستورات اسالم می دانست، اما از 
آنجايی كه ساختار اجتماعی پشتونها در دايره مستحكم قبيله ای می 
چرخيد، سنت ها و ارزشهای رايج قبيله ای در ميان آنان دربرخی موارد 
ازدواج دختران  منع  مانند  بود.  اسالمی  و شريعت  بر دستورات  مقدم 
پشتون با افراد غيراز قبيله، منع ميراث شرعی بردن دختر از مال پدر، 
متوفا  نزديك شوهر  اقوام  يا  و  برادر  با  بايد  كه زن شوهرمرده  اين  يا 
ازدواج نمايد، يا اگر شوهر زنی وارث نداشته باشد، زن حق شوهركردن 
با  دهد.  ادامه  خود  زندگی  به  متوفايش  شوهر  درخانهء  بايد  و  ندارد 
سنت  گسترش  سبب  قوانينی  چنين  كشور  در  ابدالی  سلطنت  تداوم 
های پشتونوالی در سراسر كشور گرديد و اين آغازی بود برای يك سير 

قهقهرايی اجتماعی طوالنی مدت برای زنان افغان.
بود،  آورده  وجود  به  شاه  احمد  كه  اجتماعی  شكل  هرمی  درساختار 
مالكان بزرگ و سران قبايل در راس هرم قرار دارند و روحانيون مقام 
دوم اين هرم هستند)2( اين تقسيم بندی نيز نشان می دهد كه سنت 
قوانين و دستورات حتی  بر همه  قبيله ای مقدم  رايج  ارزشهای  و  ها 

شريعت اسالمی بود.
عالمان دينی قبايل نيز دين را  چنان تفسير می كرد كه با سنت ها و 
ارزشهای رايج درميان قبايل سازگار باشد و اين سنت ها با قرائت های 
متحجرانه از دين توجيه و تفسير می گرديد. اكنون همين تفسيرهای 
دينی در سايه سنت های رايج قبيله ای است كه افراط گرايی را در 
كشورهای اسالمی رايج ساخته و به تروريسم بين المللی تبديل گرديده 

است.
ازآنجايی كه سنت های قبايلی به عنوان يك قانون در كشور به اجرا 
درآمد، چنين ارزشهايی در ديگر  مجموعه های انسانی جامعه افغانی 
نيز توسعه يافت و در گذر زمان به يك هنجار اجتماعی تبديل گرديد. 
زيرا  ساختارهای اجتماعی در شمال و مركز افغانستان حتی در زمان 
احمدشاه ابدالی و فرزندانش همانند جنوب كشور در دايره سنت های 
قبيله ای اسير نبودند، تا پيش از سلطنت ابداليان در دوره های سلطان 
هرات،  باميان،  بلخ،  در  صفويان  و  تيموريان  مغوالن،  غزنوی،  محمود 
غزنی، كابل وبدخشان تعداد زيادی زنان دانشمند، سياست مدار، فقيه 
و شاعر زندگی می كردند، آنان نقش های بزرگ اجتماعی را دارا بودند 
و در امور مختلف جامعه نقش داشتند. اما زمانی كه قوانين احمدشاه 
ابدالی دركشور حاكم گشت، سير نزولی فرهنگی در طول حدود سه 
قرن در جامعه افغانی و بخصوص ميان زنان آغاز گشت و در طول اين 
مدت از شهرهای ياد شده زنان نامداری حتی به تعداد انگشتان يك 

دست هم قد راست نتوانستند.
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ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر آذرماه

در آذرماه سال 139٠، هم چون بازه های زمانی پيشين، شاهد تداوم نقض حقوق بشر در ايران 
و به طور گسترده در حوزه ها و بخش های مختلف بوده ايم. نقض حقوق بشر در يك جامعه 
جدا از اينكه با رفتار طبقه ی حاكم و قوانين مصوب موجود رابطه ی مستقيم دارد، عموماً به 
برخی باورها و بينش های نادرست موجود كه ريشه در فرهنگ و سنت آن جامعه دوانده اند؛ 

نيز مربوط می شود.

در آذرماه حكم قطع پا و قطع دست دو شهروند با دستور دادستان عمومي و انقالب شيراز، 
در محل زندان عادل آباد به اجرا درآمد.  اتهام اين دو تن سرقت مسلحانه از بانك های شيراز 

عنوان شده است.

در  گذشته  ماه  رويدادهای  مهم ترين  از  يكی  با  مستقيمی  رابطه ی  غيرانسانی  رويداد  اين 
حوزه ی حقوق بشر، يعنی تصويب قطعنامه ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 
علت تداوم شكنجه و نقض حقوق بشر در ايران و سركوب شهروندان توسط جمهوری اسالمی 
دارد. اين قطعنامه پيش تر و در سی ام آبان ماه با 86 رای مثبت تويط كميته ی سوم سازمان 
ملل متحد به تصويب رسيده بود و به عنوان بخشی از روال قانونی، نهايتاً با 89 رای موافق، 

3٠ رای مخالف و 64 رای ممتنع به تصويب مجمع عمومی اين سازمان نيز قرار می گرفت.

عالوه بر اين پسر 16ساله ای كه در حين شوخی با دوستانش باعث كورشدن چشم يكی از 
آن ها به علت استفاده از تفنگ بادی شد، با درخواست قصاص چشم از سوی شاكی پای ميز 

محاكمه رفت.

يكشنبه  روز  كاری  شيفت  پايان  در  يزد  غدير  فوالد  نورد  كارخانه ی  كوره ی  انفجار  پی  در 
اين  اين محل دچار حادثه شدند. در  به كار در  نفر مشغول  تمامی 23  نيز،  آذرماه  بيستم 
حادثه پنج تن در دم جان باخته و سيزده تن ديگر)جمعاً 18 نفر( نيز به علت شدت جراحات 
در بيمارستان سوانح و سوختگی فوت شدند. اين در حاليست كه تاكنون علت قطعی انفجار 

مشخص نشده است.

در همين خصوص و بر اساس اعالم روابط عمومی اداره ی كل پزشكی قانونی استان گلستان 
از  ناشی  به دنبال وقوع حوادث  استان گلستان  نفر در  امسال 22  در شش ماهه ی نخست 
كار جان خود را از دست دادند. اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل كه تعداد 

فوتی های ناشی از حوادث كار 15 نفر بود، ۷. 46 درصد افزايش يافته است.

ايران خودرو ی تبريز، به سبب عدم شماره  با توقف هر سه خط توليد كارخانه ی  از سويی 
گذاری 3٠ هزار وانت پيكان، يك هزار و 5٠٠ كارگر درخط مونتاژ و ده ها هزار نفر ديگر در 

شركت های توليد قطعات اين شركت بيكار می شوند .

بازتاب ویژه ی برخی اخبار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی

در اين بخش به گزارش هايی در حوزه ی حقوق بشر پرداخته می شود كه علی رغم اينكه ممكن 
است حتی به نسبت ساير اخبار مشابه در ماه گذشته حجم كمتری از نقض حقوق بشر را در 
بر داشته اند، رسانه ها و شبكه های اجتماعی، كه در واقع بازتابی از افكار عمومی تلقی می شوند، 

با حساسيت ويژه ای آن ها را دنبال كردند.

جوانفكر،  علی اكبر  بازداشت  برای  كه  امنيتی  ماموران  با  ايران  روزنامه ی  كاركنان  درگيری 
سرپرست مؤسسه ايران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، به دفتر اين روزنامه مراجعه 
كرده بودند؛ يكی از اخبار جنجال برانگيز ماه گذشته بود. در اين خصوص برخی از پرسنل 
گروه  سياسی روزنامه ايران كه با سردادن شعارهای اهلل اكبر و مرگ بر ضد واليت فقيه سعی 
داشتند تا مانع از بازداشت وی شوند، بازداشت شدند. الزم به اشاره كه با گذشت يك ماه از 

گزارش آماری وضعیت حقوق بشر ایران - آذر ۹۰
اين حادثه دستگاه قضايی-امنيتی روند احضار خبرنگاران اين رسانه را در پيش گرفته است.

هم چنين اخيراً مشخص شده آمنه بهرامی نو قربانی اسيدپاشی، به دليل مفاد رضايتنامه ای 
امضا كرده  تهران  دادسرای  اجرای حكم قصاص مجيد موحدی در  از  كه در حين گذشت 
ديگر نمی تواند ديۀ دو چشمش را بگيرد. وی كه معترض است و معتقد است فريب خورده، 
می گويد كه تمام تالشش را برای گرفتن ديه ی كامل انجام می دهد اما اگر موفق نشود برای 

هميشه ايران را ترك می كند.

از سوی ديگر در پی برگزاری مراسمی برای علی كردان وزير سابق كشور جمعی از كارگران 
نساجی مازندران در سخنرانی احمدی نژاد اختالل ايجاده كرده و يك نفر از ايشان  به نام 
"رشيد – ش" كه خود را به صندلی های رديف مقابل احمدی نژاد رسانده بود پس از پرتاب 
كفش نسبت به مشكالت كارگران اعتراض كرد. اين كارگر اخراجی كه پس از ضرب و شتم 
بازداشت شد، در دوره ی رياست جمهوری محمد  انتظامی حاضر در محل  نهادهای  توسط 

خاتمی نيز به دليل پرتاب تخم مرغ به سمت وی نيز بازداشت شده بود.

مراسم  برگزاری  از  مانع  امنيتی،  ماموران  نيز  امسال  اخير،  سال های  همانند  و  اين  از  جدا 
بزرگداشت قربانيان قتل های زنجيره ای شده و با فشارهای امنيتی و تهديد، از انجام مراسم 
خانوادگی برای داريوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسكندری و همينطور محمد مختاری، 
بر سر مزار آنها نيز ممانعت بعمل آورده اند. نامبردگان در سال 13۷۷ توسط ماموران وزارت 
ای(  زنجيره  )قتل های  و روشنفكران  قتل مخالفان  و  ربايش  پروژه ی  و در جريان  اطالعات 

كشته شدند.

عدم پرداختن رسانه ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش های حقوق بشری

اين قسمت به آن دسته از گزارشات حقوق بشری ای می پردازد كه با كم توجهی ملموسی 
از جانب رسانه ها و شبكه های اجتماعی رو به رو شده اند. رفتار گزينشی اهالی رسانه  و افراد 
فعال در شبكه های اجتماعی و بی توجهی به مسائل حائز اهميتی كه نمونه وار به آن ها اشاره 
خواهد شد، به مسائل متعددی منجمله ذائقه ی مردم و سياست گذاری خاص در اين عرصه  
و مشكالت فرهنگی-آموزشی جامعه  مرتبط است؛ بديهی ست كه رفتارهای گزينشی اساساً 

همسويی، خواسته يا ناخواسته ، با رفتار طبقه ی حاكم و رسانه های دولتی دارد.

رضا شهابی كارگر و عضو هيأت   مديره  ی سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه در اعتراض به بالتكليفی خود و عدم قرار گرفتن تحت مداوای پزشكی، از ابتدای آذرماه 
دست به اعتصاب غذا زده است. وی با وجود انتقال به بيمارستان هم چنان در اعتصاب غذا 

است  و تاكيد كرده است كه تا آزادی بدون قيد و شرط، به اعتصاب خود پايان نخواهد داد.
از سوی ديگر مدير روابط  عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری مشهد از 

وقوع آتش سوزی در يك چادر برزنتی و مرگ يك زن و مرد كارتن خواب خبر داد.

در سحرگاه روز شنبه بيستم آذرماه سال  حكم اعدام يك زندانی  با هويت "كيانوش- ش" 
جاری، در ميدان دانش شهركرد در حالی به اجرا در آمده است، كه وی نياز مبرمی به مداوای 
پزشكی داشت. وی كه دقايقی قبل از اعدام اقدام به خودزنی كرده بوده، علی رغم خونريزی 

شديد از راه حل آويز در مالءعام اعدام شد.

در رابطه با ممانعت از آزادی و عدم اجازه ی مرخصی به زندانيان سياسی نيز به دو مورد در 
ماه گذشته اشاره می شود. مورد اول مربوط به محبوبه كرمی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق 
زنان است كه مسئوالن امنيتی از حضور در مراسم خاكسپاری و يادبود پدرش ممانعت به 
عمل آورده اند. وی مادرش را نيز در شرايط مشابهی و هنگامی كه در حبس به سر می برد 
رغم  علی  همينطور  دارد.  وخيمی  و جسمی  روحی  شرايط  حاضر  حال  در  و  داد  دست  از 
اتمام محكوميت بهروز جاويد تهرانی، دستگاه قضايی از آزادی اين زندانی سياسی جلوگيری 
محسن  از  فيلمی  پخش  در  عامليت  دليل  به  كه  سازی جديدی  پرونده  علت  به  می نمايد. 
دكمه چی زندانی سرطانی بر عليه  بهروز جاويد تهرانی صورت گرفته بود، وی چندی پيش 

مدت 4 ماه را در بند 2٠9 زندان اوين بسر برد.

یک رویداد مثبت

جالليان،  زينب  اعدام  حكم  قضايی  مقامات  پاسخگويی  عدم  و  متعدد  پيگيری های  از  پس 
زندانی سياسی كرد، از سوی ديوان عالی نقض و اين زندانی سياسی حبس ابد محكوم شد. 
اعدام  به  پژاك  گروه  با  همكاری  و  محاربه  اتهام  به   1388 سال  آذرماه  در  جالليان  زينب 

محكوم شد.

حقوقی  رسته   ۱۱ در  آذرماه  منتشره  بشری  حقوق  گزارش   ۱7۵ نوشتار  این  در   
مورد بررسی قرار گرفته است. و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش 
شده است جنبه های 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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بديهی ست كه اين رای ديوان عالی را با تسامِح بسيار و صرفاً جهت دفاع از نقض مجازات 
مرگ، می توان رويدادی مثبت برشمرد.

برخی مستندات حقوقی و قانونی پیرامون موارد گزارش آذرماه

از لحاظ حقوقی بررسی  در بخش پيش رو برخی گزارش های نقض حقوق بشر به اختصار 
می شوند. اين امر می تواند تا حدی خالء آموزش در كنار اطالع رسانی را پر نمايد و طيف های 

مختلف را نسبت به حقوق خودشان آگاه تر سازد.

زندانيان  كنوانسيون حقوق  ماده 44  دوم  بخش  مواقع ضروری،  در  مرخصی  عدم  پيرامون 
اشاره می دارد كه زندانی می بايست بالفاصله از مرگ خويشاوندان، نزديكان و دوستانش و يا 
بيماری جدی يكی از آنها مطلع شود و در صورت بيماری مهم از يكی از بستگان نزديك و 
يا مرگ خويشاوندان نزديك زندانی بايد مجاز باشد هر زمان كه شرايط اجازه می دهد برای 
رفتن به بالين و مراسم او از مرخصی استفاده كند و تحت اسكورت يا به تنهايی حضور يابد.

آمار تلفات ناشی از حوادث كار هم در شرايطی روبه فزونی رفته است و در اكثر موارد هيچ 
مسئولی پاسخگو نيست كه بر اساس بخش ب ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ايمنی  و بهداشت  محيط كاربايستی به رسميت شناخته شود.
اخراج و بيكاری كارگران در كشور و عدم حمايت هيچ يك از نهادهای مربوطه نيز كه در ماه 
گذشته نيز تداوم يافت، بند 1 ماده 23 اعالميه جهانی حقوق بشر را كه طبق آن هر شخصی 
حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار 

خواستار باشد و در برابر بی كاری حمايت شود، نقض می نمايد.

در رابطه با اعدام شهروندان در كشور كه خود ناقض مفادهای اعالميه های معتبری از قبيل 
اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی كه بر ذاتی بودن حق 
دارند،  پزشكی  رسيدگی  به  نياز  كه  شرايطی  در  زندانيان  اعدام  اجرای  دارد،  تاكيد  حيات 
به طور مضاعفی غير انسانی ست. بر اساس قانونی كه نحوه اجرای احكام اعدام كه توسط 
قانونگذاران جمهوری اسالمی وضع و در 2۷ شهريور سال 82 تصويب شده است، چنانچه 
محكوم به اعدام بيمار باشد و اين بيماری به حدی باشد كه طبق نظر پزشكی قانونی مانع 
انجام تشريفات اجرای حكم باشد پس از تاييد توسط قاضی صادر كننده حكم يا دادستان، 

اجرای حكم تا رفع مانع به تاخير خواهد افتاد.

به مراقبت های ويژه  نياز مبرم  بيماری كه  به زندانيان  در خصوص عدم رسيدگی پزشكی 
دارند بايستی اشاره كرد كه ماده ی 22 كنوانسيون حقوق زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان 
بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا بيمارستان های غيرنظامی 
در خارج از زندان داللت می كند. بيمارستان مورد اشاره بايد تجهيزات الزم، تخت كافی، 
لوازم دارويی مناسب و پزشك متخصص و آموزش ديده برای مراقبت های پزشكی و درمانی 
از زندانی بيمار را داشته باشد. در اين زمينه هم چنين ماده 1٠3 آئين نامه اجرايی سازمان 
زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی جمهوری اسالمی نيز تاكيد می كند كه در موارد ضروری 
خروج محكوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه رييس موسسه يا 
زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بايستی اشاره كرد اين ماده كه مربوط به قوانين داخلی 
نظام جمهوری اسالمی و زندان های كشور است، در بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و 

ماموران اطالعاتی نقض می شود.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ايران، در محدوده زمانی آذر ماه سال 139٠ تعداد 1۷5 گزارش از سوی حداقل 36 منبع 

خبری يا حقوقی انتشار يافته است.
در بررسی موردی 1۷5 گزارش آذر ماه، تعداد 13112 مورد نقض حقوق كه 562 مورد آن 
نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اعالميه جهانی حقوق بشر و 
المللی، نقض  تعداد 1255٠ مورد آن نقض حقوقی است كه در عين وجود معاهدات بين 

بنيادين حقوق بشر محسوب نمی شود؛ ارزيابی شده است،
اقدام  حكومت،  سياستگذاری های  از  مستقيم  تاثير  عليرغم  كه  حقوقی  نقض  موارد  عمده 
مستقيم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی گيرد، در حوزه كارگری بوده است و حقوقی از 

قبيل اخراج، تعليق و يا بيكاری كارگران پس از تعطيلی كارخانه رخ داده است.

فعاليت  به  ايران  دولت  اجازه  عدم  به  توجه  با  می آيد  پی  در  كه  گزارش هايی  است  بديهی 

مدافعان حقوق بشر تنها بخش كوچكی از نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران است. در 
موضوع ميزان خطای گزارش كه حداكثر 3 درصد در بحث منابع برآورد می شود بايد اشاره 
كرد كه ارگانهای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان 29 درصد گزارش های اين 
ماه را ارائه و مستند كرده اند، رسانه های حكومتی يا نزديك به دولت ميزان 2۷ درصد و ساير 
منابع خبری-حقوقی غير دولتی 44 درصد گزارش ها را منتشر كرده اند كه بديهی است بخش 
آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران امكان زيادی برای مستند كردن گزارش های ساير 
گروه های خبری يا حقوقی را ندارد و در اين حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می كند.

"در حال حاضر در گزارشی كه پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 21  درصد كاهش و نسبت به ماه قبل نيز 3  درصد كاهش داشته است."

مشروح آمار

کارگری:

در آبان ماه سال جاری 24 گزارش در مورد نقض حقوق كارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد كه تعداد 19 گزارش از آن گزارش هايی را 
در بر می گرفت كه مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سياستگذاری های حكومت 

و همينطور حقوق مدنی است. مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر 12553 مورد است.
بر اساس اين گزارش ها 12٠42 كارگر به دليل تعطيلی كارخانه و يا تعديل نيرو از كار اخراج 
شدند، در مجموع 658 ماه از حقوق كارگران در شركت ها و كارخانجات مختلف با تعويق 
همراه بوده است كه بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق ۷ ماهه پرداخت حقوق كارگران 

ساميكو صنعت بوده است.
بر اثر سوانح در محل كار به دليل فقدان ايمنی شغلی 4٠ كارگر جان خود را از دست دادن 
و 18 تن نيز زخمی شدند و از سوی ديگر دستگاه امنيتی كشور 2 تن از فعاالن كارگری را 

بازداشت و يك تن نيز از سوی دستگاه قضايی احضار شد.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق كارگران 13  درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده 

است."

اقلیت های مذهبی:

اقليت های  حقوق  نقض  مورد   28 تعداد  شده،  ثبت  گزارش   11 مجموع  از  گذشته  ماه  در 
مذهبی در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج 

شد.
بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 8 تن از شهروندان بهايی، اهل سنت و اهل حق بوده 
است هم چنين 8 تن از اقلييت های مذهبی به 252 ماه حبس تعزيری، 9٠ ضربه شالق و 

18٠ ميليون تومان جريمه نقدی محكوم شدند.
ممانعت از فعاليت اقتصادی 3 شهروند بهايی و احضار يك تن ديگر و جلوگيری از اجرای 
مراسم مذهبی اهل حق از جمله موراد نقض حقوق اقلييت های مذهبی در طی ماه جاری 

بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت های مذهبی 22  
درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 

26  درصد راشاهد بوده ايم."

اقلیت های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع 5 گزارش ثبت شده، تعداد 16 مورد نقض حقوق اقليت های قومی 
در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

از اين تعداد می توان به بازداشت 6 شهروند و محاكمه  6 تن در اين حوزه اشاره كرد، از سوی 
دستگاه قضايی يك تن از اقلييت های قومی را به 6٠ ماه حبس محكوم كرد.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت های قومی 58  درصد 
نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 3٠  درصد 

را شاهد بوده ايم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع 1 گزارش ثبت شده، تعداد 3 مورد نقض حقوق اصناف در ايران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
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"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف 88  درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 8۷  درصد را 

شاهد بوده ايم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع 5 گزارش ثبت شده، تعداد 5 مورد نقض حقوق فرهنگی در ايران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

در اين حوزه بايستی به ممنوع كار شدن دو هنرمند كشورمان و ممانعت از نشر آثار يك شاعر 
اشاره داشت كه از سوی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی اعمال شده است.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی 16  درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 6٠  درصد را 

شاهد بوده ايم."

زنان:

در ماه گذشته از مجموع 4 گزارش ثبت شده، تعداد 5 مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط 
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

وقوع سه مورد اسيد پاشی كه يك مورد آن از سوی يك زن بر روی همسرش به دليل ازدواج 
مجدد رخ داد از جمله موارد مهم نقض حقوق زنان در اين ماه بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۷5  درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 2٠  درصد را 

شاهد بوده است."

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع 1 گزارش ثبت شده، تعداد 1 مورد نقض حقوق كودكان در ايران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق كودكان 1٠٠  درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 66  درصد را 

شاهد بوده ايم."

اعدام:

 1۷ مجموع  از  گذشته  ماه  گزارش ثبت شده، تعداد 5٠ مورد صدور و اجرای حكم اعدام در 
و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.در ايران توسط واحد آمار، نشر 
حسب  جاری،  سال  آبانماه  گزارشات به ثبت رسيده، 8 شهروند به اتهام های مواد مخدر، در 
اعدام  به  تجاوز  و  ترور  محكوم شدند و 3۷ زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم قتل، 
مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند.

شش زندانی نيز به اتهام تجاوز و قتل در مالء عام و در شهرهای كازرون، رشت، شهركرد، 
ساوه و كرمانشاه اعدام شدند.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حكم اعدام 31  درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 9  درصد 

را شاهد بوده ايم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع 12 گزارش ثبت شده، تعداد 1۷ مورد نقض حقوق دانشجويان در 
ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

اين گزارش ها بازداشت ۷ دانشجو و محكوميت 3 دانشجو به 12٠ ماه حبس تعزيری محكوم 
شدند و از سوی ديگر نيز 2 تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در دانشگاه محروم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آكادميك ۷1  درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 2٠  درصد را 

شاهد بوده ايم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع 46 گزارش ثبت شده، تعداد 221 مورد نقض حقوق زندانيان در 
ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

عدم  مورد   13 زندانيان،  شتم  و  ضرب  يا  و  شكنجه  مورد   9 به  مربوط  گزارش  تعداد  اين 
اجرای حكم شالق، 4 مورد  اعمال محدوديت مضاعف، 3 مورد  رسيدگی پزشكی، 8 مورد 
تهديد  و  اعمال فشار  اجباری و 4٠ مورد  انتقال  و  نقل  به وكيل، 85 مورد  عدم دسترسی 

زندانيان بود.
هم چنين 8 مورد بالتكليفی و 14 مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان 

لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان 12  درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 13  درصد را 

شاهد بوده ايم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع 49 گزارش ثبت شده، تعداد 213 مورد نقض حقوق در حوزه انديشه 
و بيان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

بر اساس اين آمار 12 تن از فعالين در اين حوزه بازداشت، 6 تن احضار به اطالعات و دادگاه 
انقالب و 134 نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاكمه قرار گرفتند. همينطور 28 تن از فعالين 

نيز جمعا به 2۷94 ماه حبس تعزيری محكوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان 32  درصد 
نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش ۷  درصد 

را شاهد بوده ايم.
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بررسی آمار

نمودار ها
نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته ها در آذر ماه 139٠ است، همانطور كه در ذيل مشاهده می كنيد، زندانيان با 38 درصد و حوزه انديشه و بيان با 21 درصد به ترتيب 

در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
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در ادامه می توانید نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استان ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
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در پایان برای مقایسه آماری آذر ماه9۰ با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.




