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زنان  از  چیزی  میخواهید  وقتی  است.  بوده  پیغمبر)ص(  همسران  مختص 
پیغمبر)ص( بگیرید ، از پشت پرده از ایشان بگیرید. »َو إذا َسألُتُموُهَن َمتاعاً 
َفاسَئلُوُهَن ِمن َوراِء ِحجاب« )سورة احزاب، آیة ۵۳( اّما نسبت به دیگر بانوان 
چنین تکلیفی صادر نشده است، یعنی شرعاً واجب نیست از پشت پرده با 

ایشان سخن بگوئیم.«
آن  بلکه  میداند  عمومی  امر  یک  نه  خصوصی  امر  یک  نه  را  حجاب  وی 
گونه که خود می گوید »نه کاماًل خصوصی است و نه کاماًل عمومی. به نظر 
می رسد مرز بین حوزة خصوصی و عمومی باشد. مانند نما و دیوار بیرونِی 
خانه است. آیا نمای خانه ها جزء حوزة خصوصی است یا حوزة عمومی؟ آیا 
تزئین کنند؟  را  نمای خانه هایشان  میتوانند  شهروندان هر طور خواستند 
عقالئی،  مقاصد  دیگر  یا  شهر  سازی  زیبا  برای  دارند  حق  ها  شهرداری  یا 
با  میتوانی  شما  کنند؟  الزامی  ساختمانها  بیرونی  نمای  برای  را  ضوابطی 
این  کنی،  تصرف  خودت  خانة  بیرونی  دیوار  در  شهرداری  قانون  رعایت 
دیوار، اگرچه متعلق به شما است و از این حیث حوزة خصوصی شما است، 
اما از حیث دیگر جزئی از نمای شهر است و از این حیث بخشی از حوزة 
با  رها کنی، هرچند  مثل یک خرابه  را  آن  نداری  است. شما حق  عمومی 
رعایت ضوابط شهرداری می توانی آنرا مطابق سلیقة خودت بسازی. یعنی 
ترکیبی از حوزة خصوصی و حوزة عمومی. اگر حجاب تماماً حوزة خصوصی 

محضر  را  تفسیر  و  عرفان  فلسفه،  کالم،  سال  شانزده  طی  کدیور  محسن 
آملی  جوادی  عبداهلل  شیخ  اهلل  آیت  مهمتر  همه  از  و  فن  اساتید  حضرات 
ایشان معّمم شد. محسن کدیور در سی  آموخت و در سال ۱۳۶۳ بدست 
هنگام  قم  علمیه  حوزه  در  ممتد  تحصیل  سال  هفده  از  پس  سالگی  نه  و 
العظمی  اهلل  آیت  مرحوم حضرت  استادش  مهمترین  توسط  قم  از  عزیمت 
حسینعلی منتظری نجف آبادی در مرداد ۱۳۷۶ به اخذ گواهی اجتهاد نائل 

آمد.
مرکز  از  در سال ۱۳۷۲  را  اسالمی  معارف  و  الهیات  ارشد  کارشناسی  وی 
تربیت مدرس دانشگاه قم و دکتری فلسفه و حکمت اسالمی را از دانشگاه 

تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد.
اقبال ترین  از پر  انتقاد، آثار کدیور در زمره یکی  به شهادت آماِر ارجاع و 
نویسندگان ایرانی در حوزه های اسالم شناسی و اندیشه سیاسی در اسالم 
در پانزده سال اخیر بوده است. اصالح فکر اسالمی، پاالیش اندیشه شیعی 
این جستار سعی  تعامل سنت و تجدد دغدغه های اصلی وی است. در  و 
از  مسئله ی حجاب  بررسی  به  وی  نوشته های  گفته ها  به  استناد  با  میشود 

دیدگاه وی پرداخته شود.
پوشش  است:  معتقد  دو جنبه  به  اسالم  دید  از  زنان  پوشش  درباره ی  وی 
قرآنی،  »حجاب  است  معتقد  او  اجتماع.  در  پوشش  و  )نماز(  عبادت  در 

دیدگاه محسن کدیور درباره ی حجاب علی نیکویی
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باشد، در این صورت میتوانیم بگوییم هیچ دولتی حق ندارد در آن دخالت کند 
و حد و قانونی در مورد آن تعیین کند. اگر هم تماماً حوزة عمومی باشد، لباس 
تبدیل به اونیفورم می شود مثل اونیفورم نظامی یا بیمارستانی. آن وقت جامعه 
می شود سربازخانه و پادگان. در اکثر جوامع دو حد پوشش مشاهده می شود، 
یکی حد قانونی و دیگری حد عرفی. حد قانونی غالباً بسیار حداقلی است و در 

بسیاری جوامع خیلی از حد عرفی نازل تر است.«
حجاب  بحث  »در  میکند  عنوان  چنین  را  حجاب  برای  قرآنی  استنادهای  وی 
ما یک حکم دینی داریم ویک مسئلة قانونی. اول ببینیم حکم دینی چیست؟ 
این حکم دینی خطابش نسبت به مؤمنان است، یعنی درمورد زنان و مردانی 
که ایمان دارند و تسلیم خداوند و پیامبر او هستند. خطاب این حکم »یا ایّها 
الّناّس« نیست، »یا ایّها الّذین آمنوا« است. قرآن کریم دربارة پوشش بانوان دو 
آیة اصلی دارد. اولّی آیة ۵۹ سورة احزاب »یا ایّها الّنبی، ُقل ألزواجک و بناتک 
و نساِء المؤمنین یُدنِین علیِهَنّ ِمن َجالبیِبِهَنّ ذلک أدنی أن یُعَرفَن فالیُؤَذیَن« 
بگو که روسری  مؤمنین  زنان  به  و  و دخترانت  به همسران  پیامبر،  یعنی »ای 
های خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد 
آزار قرار نگیرند نزدیکتر است.« بر اساس این آیه پیامبر موظف شده حکم دینی 
پوشش مو را به بانوان خانواده اش و بانوان مؤمن ابالغ کندو بانوان مؤمن همة 

زنان جامعه نیستند، بخشی از ایشان هستند.
آیات ۲۸ تا ۳۱ سورة نور که مجموعه ای از احکام مورد نظر را در بر دارد، با 
»قل  با خطاب   ۳۰ آیة  در  آغاز می شود.  آمنوا«  الّذین  ایّها  »یا  خطاب خاّص 
کند.  می  تعیین  پاکدامنی  و  نگاه  بهداشت  را  مؤمن  مردان  وظیفة  للمؤمنین« 
ُقل  »و  دارد:  مقرر می  را چنین  بانوان  پوشش  آیة ۳۱ حدود شرعی  در  آنگاه 
ما  إاّل  زینَتُهَنّ  الیُبدیَن  و  ُفُروِجُهَنّ  یَحَفظَن  و  أبصاِرِهَنّ  ِمن  یَغُضضَن  لِلمؤمنات 
لُِبُعولَِتِهَنّ  إاّل  زینَتُهَنّ  الیُبدیَن  و  ُجُیوبِِهَنّ  َعلی  بُِخُمِرِهَنّ  لَیضِربَن  َو  ِمنها  َظَهَر 
دامنهای  فرو خوابانندو  دیدکان خویش  بگو  مؤمنه  زنان  »به  یعنی   » آبائِِهَنّ أو 
سرپوشهای  پیداست،  آنچه  نکنندمگر  آشکار  خویش  زیور  و  کنند،  حفظ  خود 
خویش بر گریبان بزنند، زیور خویش آشکار نکنند، مگر برای شوهران، پدران 
و«. باز خطاب آیه به بانوان مؤمن است، نه همة زنان... حال اگر کسانی مؤمن 
نباشند تکلیف چیست؟ بحث دوم تکلیف غیرمؤمنین و غیر مسلمانان )اعم از 
پیروان دیگر ادیان یا افراد بی دین( است. مرحله به مرحله پیش میرویم. مثاٌل 
محسوب  آنها  وظیفة  این  خوب  هستند.  بیخدا  اصاٌل  مسیحیاند،  نامسلماناند، 

نمیشود.«
او این بحث را با بررسی مسلمانانی که به احکام دین پایبند )الابالیاند( نیستند 
ادامه میدهد و میگوید »آیا باید به زور آنها را مجبور کرد؟ در آیات و روایات 
شرعا چنین وظیفه ای برای ما تعیین نشده است. برعکس نگاه متعارف به آنها 
مجاز شمرده شده است، دارند معصیت میکنند، بگذارید بکنند، به دنیای دیگر 

که رفتند، خودشان جزای عملشان را میچشند.«
وی رفتار جمهوری اسالمی درباره ی حجاب را این گونه تفسیر میکند »راه حل 
با  متأسفانه  و  شده  تجربه  ممکن  امکانات  تمام  با  دهه  سه  نزدیک  که  رسمی 
موفقیت همراه نبوده، مبتنی بر یک اصل است: انطباق قانون بر حکم شرعی. 
اوالً آن حکمی که مختص مؤمنان بود به همة شهروندان اعم از مسلمان و غیر 
اختیار  عنصر  ثانیاً  است.  شده  داده  تعمیم  الابالی  و  معتقد  از  اعم  و  مسلمان، 
و  حقوقی  اجبار  عنصر  به  بود  ایمانی  امر  این  پشتوانه  مهمترین  که  انتخاب  و 
الزام قانونی تقلیل داده شده است. ثالثاً بجای ثواب و عقاب اخروی که ضمانت 
قانون حجاب  پشتیبان  قاهره  قوه  زور  با  دنیوی  مجازات  است،  ایمانی  انتخاب 
بانوان  امتیاز  شده است. رابعاً حجاب که به نص قرآن کریم حق دینی و وجه 
ابزار اجباری همگانی تبدیل شده  الزامی و  مؤمن بر دیگر زنان بود، به تکلیف 
است. آنچه در این حجاب اجباری مدفون شده، اهداف متعالی عفاف و پوشش 
بنام بدحجابی بروز  دینی بوده است. حجاب اجباری که خود را در پدیده ای 
کردن  اجباری  است.  بی حجابی  از  تر  نجابت  بی  و  پرواتر  بی  گاه  است،  داده 

تهی  است،  بوده  ها  الابالی  از  مؤمنات  امتیاز  آنچه در ذات خود وجه 
کردن حکم دینی از فلسفة آن است...  اجباری کردن حجاب شرعی، 
تهی کردن این مجموعة منسجم از رکن آن، و تبدیلش به یک جسد 
بی جان است. تکه پارچه ای منفور و منزجر کننده که زن بی ایمان 
تنها از ترس پلبس و مجازات به زور بر سر کشیده و به لطایف الحیل 
مخالفت خود را با آن ابراز می دارد. ترویج حجاب شرعی تنها یک راه 
آگاهانه  و  آزادانه  بانوی مؤمن  تا  ایمان دینی است  ارتقای  و آن  دارد 
آنرا اختیار کند. با زور و اجبار قانونی نه ایمان تولید می شود نه اخالق 
نجابت و عفاف، بلکه با تهی کردن این حکم دینی از درون مایة آن، 
حجاب شرعی به یک ضِدّ ارزش تبدیل می شود.« وی رویه ی حجاب 
اجباری در نظامهایی چون ایران را این چنین تشریح میکند »حاصلش 
این میشود که نه روسری را رعایت میکنند، نه آن حد شرعی لباس 
را. از هر طرفی دارند پیشروی میکنند و مثل شوروی سابق شده که 
فساد اخالقی در آن تبدیل به یک نوع مبارزة سیاسی شده است. بدا 
به حال جامعه ای که در آن فساد سیاسی، اقتصادی و اخالقی، عنوان 
اپوزیسیون سیاسی به خود بگیرد. طرف دارد عیاشی میکند، میگوید 
به این شکل دارم مخالفت میکنم، یک توجیه دارد. امروز میگوید: چرا 
خودت را این شکلی کردی؟ میگوید: دارم مبارزة سیاسی میکنم! یعنی 
مفهوم عوض شده است. مبارزه که با رنج همراه بوده در جامعه ی ما با 
لذت همراه شده است! بدا به حال حکومتی که سوء تدبیر سیاسیش، 

لذتهای جنسی را هم تبدیل به مبارزة سیاسی کند.«
وی ضمن تقبیح هر عمل اجباری چه برای کشف حجاب و یا استفاده 
از حجاب که اثر عکس بر جامعه دارد و موجب موضع گیری انسان بر 
اعمال اجباری می شود گفت: یک فتوایی وجود دارد که فقره ای در 
را تعزیز  آنها  تواند  یا محرمات دارند که حاکم می  باره ترک واجبات 
کند و این حکم جواز برخورد با افرادی است که حجاب را رعایت نمی 

کنند.
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آنها می گویند حاکم حق تعزیر افرادی را دارد که واجبی را ترک و یا حرامی را انجام می دهد و قانون را بر این اساس شکل می دهند. مستند این حکم 
برمی گردد به نظر فقیه نسبت به والیت فقیه و بخصوص والیت مطلقه فقیه. ولی مطلق حق مجازات تعزیری دارد. اما کسانی که به والیت فقیه معتقد 
نیستند می گویند در صورتی می توانیم این کار را بکنیم که نص شرعی داشته باشیم. آیت اهلل خوانساری مقدار مجازات را در دست قاضی یا حاکم شرع 

می داند و مسأله در این باره مبنایی است.
البته پوشش مثل نماز است یعنی یک تکلیف است اما اگر کسی نماز نخواند نمی توان او را به کالنتری برد و او را مجازات کرد. بین معصیت و جرم تفاوت 
وجود دارد. هر معصیتی جرم نیست و خداوند تبارک و تعالی هم بر هر معصیتی در این دنیا حدی تعیین نکرده است. پوشش واجب است. ترک آن هم 

حرام است، اما جرم نیست و مجازات دنیوی بر آن قرار نمی گیرد.
 

منابع:
زندگینامه ی محسن کدیور / سخنرانی کدیور در مراسم محرم سال ۸۲ / مصاحبه با داریوش درویشی در باره ی »مسئله ی حجاب« 
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آدمیان فراموشکار سید جواد متولی
یک نظریه به طور ذاتی بسیار ساده است که ایده محوری آن را میتوان بر ای روابط انسانی و ضوابط قانونی خالصه کرد. اعضای یک جامعه با 
برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها قادر به همکاری با یکدیگر میشوند و به این طریق چیزهایی کسب میکنند که به تنهایی قادر 

به کسب آنها نمیباشند و یا به دشواری بسیار موفق به کسب آنها میشوند. این نظریه، نظریه سرمایه اجتماعی است. 
انسانها از طریق مجموعه ای از روابط و شبکهها در جامعه نمود عینی پیدا میکنند و خود را در جامعه طرح و به رای و نظر و انتخاب عمومی، 
میگذارند؛ منتهی در این نظرگاه و میزان مقبولیت اجتماعیشان، طبقه و عقبه فکری ایشان و میزان پایبندی به قوانین اجتماعی، ایشان را از 
دیگران متفاوت میکند. زندانیان سیاسی امروز در درون حاکمیت فعلی ایران و از جمله نیروهای فهیم و ارزشمند برای کشور و یکی از هزاران 
هزار نمونه فکر و باور اصالح طلبی و حرکت در چارچوبهای قانونی برای رسیدن به دموکراسی و استفاده از همه ظرفیتهای قانون برای پیشرفت 

جامعه در مسیر رشد و تعالی کشور عزیزمان، ایران است. 
و شگفتا که آدمی فراموشکار است. دریغا که برخی از آدمیان و حکومت ها از تجربه ها  و خطاها درس نمی آموزند و لذا امکان تحول معرفت و 

معیشت را فراهم نمیکنند. 
های  سرمایه  چنین  که  دریغا 
عظیمی را که در پتانسیل اجتماعی 
نیروی  علی الخصوص  و  کشورمان 
و  دارد  وجود  تحصیلکرده  و  جوان 
انسانی  منابع  از  عظیمی  گنجینه 
را  میشوند  محسوب  کشور  برای 
تقویت  بجای  ایران،  فعلی  حاکمیت 
یا  و  تجرید  و  حبس  به  تشویق؛  و 
تبعید  و  هجرت  به  موارد  بعضی  در 
از  استفاده  امکان  و  میکند  مهمان 
مردم  عموم  و  خود  برای  را  ایشان 

سلب و مسدود میکند. 
وقتی پیغام صلح طلبانه و مصلحانه 
روزهای  در  را  زیدآبادی  احمد 
صفحه  در  زندان  از  مرخصیاش 
فیس بوکش *میخوانید، تنها به این 

سئوال میرسید:
آیا تکرار خطاهای بزرگ و اشتباهات 
مهلک گذشتگان و معاصران، نشانی 
از بصیرت و عقالنیت بهمراه دارد!؟ 

پیامدهای  بشری،  برنامه  و  هر طرح 
بشری آگاهانه و ناخواسته ای بدنبال 
دارد و لذا به طور پیشینی نمیتوان عواقب ناخواسته طرحهای تازه را پیش بینی کرد. اما پروژه هایی که بارها تجربه و آفات و نتایج مصیبت 

بارشان را در عمل نشان دادهاند، چرا بایست توسط برخی آدمیان و حکومتها همواره باز تکرار و تولید بشوند!؟ 
حامیان و اعضای طیف وسیع اجتماعی جنبش سبز و اصالحات، برانداز نیستند. اگر حاکمیت در سودای ناممکن و محال ایجاد جامعه تک 
صدایی و برده پرور و بنده ساز نمی بود، و اگر از این سرمایه عظیم میتوانست و یا قدمی برای نزدیکی بایشان بر میداشت، چنان نشاط و حیاتی 

به شریانهای مصلوب شده در جامعه تزریق میکرد که همه جهانیان در شگفتیاش حیران میماندند. 
فقط فاصله عمیق و پرناکردنی »نخواستن ونتوانستن« آنان را از این کار باز میدارد و مساله این نیست که آنان »نخواهند« چنان جامعه ایجاد 
کنند چرا که دوم خرداد در همین حکومت اتفاق افتاد بلکه مشکل آن است که ترس و توهم از دست دادن قدرت، مشکل آنهاست و نمیتوانند 

بهمین دالیل چنان جامعه ای را ایجاد کنند. 
بشخصه امیدوارم تا آزادی همه زندانیان سیاسی، به عنوان یکی از خواسته های جنبش سبز در حال حاضر، بتواند نشانه های عقالنیتی را در 
حاکمیت نمودار کرده و باعث شود تا کشور عزیزمان ایران، از این موقعیت برای تغییر و تثبیت جایگاه خویش در جهان و با برگزاری انتخابات 

آزاد زمینه مناسب اصالحات و بازسازی در ساختار حکومت و تمکین به رای ملت را، فراهم آورد.
پ. ن :

با نگاه به یادداشت زندانی دربند احمد زیدآبادی که برای عبداهلل مومنی و دیگر دوستان دربندش در مرداد ماه ۱۳۸۶ نگاشته شده است
متن کامل یادداشت :
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برای عبداهلل مومنی و دیگر دوستان در بند
احمد زیدآبادی

 با خشم و کینه گفت: حاله دیگه از داخل زندان وکیل مدافع بهنود 
و ابراهیم نبوی شدهای! گفتم: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته!

 
از نوع نگاهش دانستم که نه معنی این جمله را میداند و نه میداند 

گویندهاش کیست و نه اصوال آن را در عمر خود شنیده است.
 

تناقضات حکومتها  افشای  و  از کشف  موثرتر  چیزی  هیچ  واقع  در 
نیست و هیچ چیزی نیز مثل به رخ کشاندن تناقضها، خشم حکومتها 

را بر نمیانگیزد.
 

زدن  داد  آن  با  مقابله  راه  بهترین  میکند،  عدالت  ادعای  حکومتی 
بیدادگری های آن است. حکومتی ادعای دمکراسی میکند، بهترین 
راه مبارزه با آن، ردیف کردن رفتارهای خالف دمکراسی آن است. 
حکومتی ادعای حقوق بشر میکند، بهترین راه بیاعتبار کردن آن، 
افشای موارد نقض حقوق بشر توسط آن است و حکومتی نیز ادعای 
پیروی از دین دارد، بهترین راه به چالش کشیدن آن، نشان دادن 

بیاعتنایی آن به اصول و قوانین دین است.
 

پیامبر اسالم همه پیروان خود را به مسئولیت نشان دادن در برابر 
با  اسالمی  جمهوری  نظام  اما  است،  فراخوانده  دیگری  سرنوشت 

شدت از انجام چنین وظیفه دینی جلوگیری میکند.
 

کم  است،  گرفته  شدت  بدحجابان  با  مبارزه  که  اخیر  روزهای  در 
نیستند زنان و جوانانی که در رویارویی با پلیس فریاد میزنند و از 
دیگران کمک میخواهند. وظیفه دینی هر فرد دینداری حکم میکند 
که پا پیش بگذارد و از پلیس بپرسد که ماجرا چیست و چرا با این 

فرد چنین برخورد میکنید؟
 

اما کدام دیندار جرات و جسارت چنین کاری را دارد؟ به محض آنکه 
قدمی پیش بگذارید، پلیس فورا با زبانی تند و تهدیدآمیز میگوید 
به تو مربوط نیست و دخالت نکن! اگر بخواهی سماجت کنی، تو را 
به اتهام کارشکنی در انجام وظیفه پلیس میگیرند و برایت پرونده 

سازی میکنند.
 

حال در چنین فضایی، کدام دیندار واقعی میتواند احساس آرامش 
کند و از اینکه به وظیفه دینیاش عمل کرده است، راضی باشد.

 
که  میگیرد  خود  به  غمانگیزی  ابعاد  هنگامی  اما  مصیبتها  نوع  این 
دوستی و یا آشنایی که تو نسبت به بی گناهیاش اطمینان داری، به 

اتهامات امنیتی دستگیر میشود و تحت انواع فشارها قرار میگیرد.
 

در چنین مواردی آیا جز این است که دین، پیروانش را موظف کرده 
است که در مقابل ستم به یک بیگناه آرام و ساکت ننشینند و به 
نظام جمهوری اسالمی، کدام  اما در  برخیزند؟  او  از  به دفاع  نحوی 
دیندار قادر به انجام چنین وظیقه ای است و این امکان را مییابد که 

در باره بیداد بر ستمدیدهای کاری کند یا فریادی بزند؟
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در قرآن کریم، بیش از شش بار بر حرمت عهد و پیمان تاکید موکد 
شده است تا آنجا که میفرماید اوفو بالعهد ان العهد کان مسئوال.

 
عملی  آن،  نقض  و  دینی  قطعی  وظیفه  یک  پیمان  و  عهد  رعایت 

شیطانی است.
 

آیا قانونی که در هر کشوری نوشته و تصویب میشود، چیزی جز 
عهد و پیمان بین حکومت و اتباع آن برای تعامل با یکدیگر است؟ 
که  قانونی  به  است، مسلما عمل  دینی  نظام  مدعی یک  که  کسی 
خود نوشته و حکم عهد و پیمان پیدا کرده است، برایش به لحاظ 

شرعی الزامآور است. آیا کسی در این نکته تردید دارد؟
 

حدود ۱5 تن از دوستان دانشجو و دانش آموخته ما را با خشنترین 
شیوه ها دستگیر کردند و یک سازمان قانونی را که برای انحالل یا 
تعطیلیاش باید تشریفات قانونی طوالنی طی شود، پلمپ کردند و 
آنگاه انتظار دارند که در مقابل این عمل خالف شرع کسی اعتراض 

هم نکند.
 

همه اعمالی که حکومت جمهوری اسالمی خالف قوانین خود انجام 
میدهد، بالاستثناء خالف مسلم شرع است و وظیفه همه دینداران 
کنند،  موضعگیری  شرعها  خالف  این  مقابل  در  که  میکند  اقتضاء 
اما مگر نظامی که خود ناقض اصول شرع است، میگذارد کسی به 

وظیفه شرعی خود عمل کند؟
 

آنچه  به  نمیتواند  اینکه  از  واقعی  این شرایط یک دیندار  اما در  و 
که قرآن و پیامبر او را فراخواندهاند، عمل کند، چه احساسی پیدا 

میکند؟
 

به  با دستبند  را  آنها  از  یکی  روز  هر  و  گرفته اند  را  بیگناه  جمعی 
را  منزلشان  شکر  قوطی  و  برنج  کیسه  حتی  تا  میبرند  خانهاش 

تفتیش کنند.
 

این واقعه به خصوص برای دوست عزیزمان عبداهلل مومنی در مقابل 
است،  افتاده  اتفاق  برادرش  کودکان  و  کودکانش  و  همسر  چشم 
برادری که در جنگ هشت ساله ایران و عراق شهید شده و اینک 

عبداهلل از یتیمان وی سرپرستی میکند.
 

حکومتداران  ادعای  که  میدهد  نشان  خوبی  به  خود  مساله  این 
بیپایه، مضحک،  اندازه  تا چه  پاسداشت خانواده شهیدان  باره  در 
عدهای  تحریک  به  نیاز  گاه  هر  ظاهرا  است!  ریاکارانه  و  تبلیغاتی 
نوجوان داشته باشند، از خون شهیدان مایه میگذارند، اما هر گاه 
از آنها به عمل آمده  انتقادی  که تصور کنند در خانواده شهیدی، 
بیم هابا  بساید،  را  آنها  دنیوی  قدرت  از  گوشه ای  است  ممکن  که 

حرمت ها را زیر پا میگذارند.
 

به یاد دارم روزی که شنیدم مسعود بهنود را به شرب خمر متهم 
کردهاند فقط به این دلیل که شیشه مشروبی خالی را در ویالیی در 

کردان یافته اند، با آنکه خود در زندان تحت فشار بودم، تاب و طاقت از 
کف نهادم و خطاب به آیتاهلل هاشمی شاهرودی نوشتم به این مضمون که 
آیا کارگزاران شما تا این اندازه با فقه بیگانه اند که حتی شرایط وارد کردن 

شرب خمر به یک انسان را نمیدانند؟
 

من  بودند.  نخوانده  هم  را  عملیه  رساله  حتی  و  نمیدانستند  آنها  البته 
از آن دم میزنند در کجا و از چه  نمیدانم آنها اسالمی را که شب و روز 

منابعی آموخته اند.
 

من مدعیام که اگر نظام جمهوری اسالمی بر اساس سنتی ترین قرائت از 
حال  رعایت  و  قانونمندی  بشر،  اداره شود، وضع حقوق  نیز  و شرع  فقه 

مردم، بسیار بهتر از وضع کنونی خواهد شد.
 

از  دین  از جدا کردن  ما  که  میکنم  آقایان عرض  به  بنابراین، من خطاب 
دولت گذشتیم، ما از اسالم نوگرا گذشتیم، فقط  درخواستمان این است 
که به همان فقه هزار سال پیش و رساله عملیه پایبند باشید و ما را در 
ذبح  سیاسی  قدرت  مقابل  در  را  مقدسات  همه  که  بیاصولی  بنیادگرایی 

میکند، غرق نکنید!
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چرا جان گروگان ها در دست ماست؟ ارژنگ علی پور
“تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند” - ماده ی اول، اعالمیه جهانی حقوق بشر

“هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است” - ماده سوم، همان

»گروگان« کیست و چه فرقی با یک شخص ربوده شده دارد؟ گروگان گیری تا چه اندازه موثر است؟ جان چه کسانی در دست ماست و چرا؟

الف- گروگان
در قوانین ایران و همچنین بسیاری از دیگر کشورها در قوانین جزایی برای ربودن انسان جریمه در نظر گرفته شده؛ اما در بسیاری موارد این 
»ربایش« تنها نمونه ی مورد نظر است و به »گروگان گیری« به طور مستقل اشاره ای نشده است. در بیشتر تعاریف، تفاوت عمده ی آدم ربایی 
و گروگان گیری در انگیزه ی شخص یا اشخاص رباینده است. بدین شکل که گروگان گیری عملی سیاسی تلقی می شود. بسیاری از گروه های 
مبارز و مخالفان حکومت ها در سراسر دنیا از این حربه برای رساندن صدای خود به رسانه ها یا حاکمان استفاده می کنند. یکی از آشناترین 
مثالهای متأخر برای ما، فیلمهایی است که شبه نظامیان مخالف بشار اسد از چند ایرانی تهیه و آن را در جهت رساندن پیام اعتراضی خود به 

آیت اهلل خامنه ای - که حامی سرسخت بشار اسد است - در سطح وسیع منتشر کردند.
پس می توان گفت گروگان در حقیقت وجه المصالحه ی دو طرف درگیر، در کارزاری سیاسی یا اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، جان شخص 
یا اشخاص به گروگان گرفته شده شرطی است که عده ای برای رسیدن به اهداف فرا فردی و فرا اقتصادی، با آن قمار می کنند. نفس گروگان 
گیری منتج از عکس العملی رادیکال به قصور حاکمان یا اکثریت نسبت به فرد یا گروهی است. از این دید می توان به ریشه یابی پرداخت و 
امکانات رسانه ای و اعتراضی را برای همه ی گروه ها و افراد به اندازه ی توان، در سطح جامعه گستراند؛ اما نمی توان این فرض را از بین برد 

که »جان چند انسان آن قدر می ارزد که بگذارند صدایمان بلند شود«.

ب- تأثیرگذاری

مثال اول:
 “یک روز نزدیک صبح حاج محمدعلی داوودزاده و مختارخان لشت نشانی از رشت به کسماء آمده و اظهار داشتند امین الدوله از تهران به 
امالک خود لشت نشاء آمده است و اگر شما تعدادی مجاهد به ما بدهید میتوانیم او را گرفته به کسماء بیاوریم و حداقل ۲۰۰ هزار تومان از او 

اعانه بگیریم.” بخشهایی از یادداشتهای احمد کسمائی از رهبران جنبش جنگل
این اتفاق که نزدیک به یک سده ی پیش در ایران به وقوع می پیوندد در نهایت منجر به کسب هشتاد هزار تومان می شود که قسمت عمده 

ای از مخارج جنگلی ها را در راه مبارزاتشان تأمین می کند.

مثال دوم:
در سیزده آبان پنجاه و هشت و کمی پس از پیروزی انقالب در ایران - پس از چند نوبت تهدید سفارت آمریکا و اشغال موقت آن توسط چریک 
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های فدایی خلق دانشجویان پیرو خط امام به داخل سفارت رفته و به مدت چهارصد و چهل و چهار روز، پنجاه و دو آمریکایی مشغول 
در سفارت را به گروگان گرفتند. از جمله نتایج آن می توان به قطع رابطه ی دو کشور، عملیات ناموفق طبس و تاثیر بر پیروزی جمهوری 
خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همان دوران اشاره کرد. این گروگان گیری به ظاهر خودجوش، تامین کننده ی منافع گروه 

های متعدد سیاسی داخلی و خارجی و حتی برخی حکومت ها بود.
با این دو مثال و نمونه های بسیار دیگر در سراسر جهان به نظر می رسد که گروگان گیری به یکی از راه های نه چندان روزمره اما بسیار 
موثر در عرصه ی مطالبات سیاسی تبدیل شده؛ مطالباتی که الزامًا هدف، ایدئولوژی یا قانون خاصی را نمایندگی نمی کنند اما توسط روش 
های رایج سیاسی انسانی در کوتاه مدت به دست نمی آیند. در این میان اما، گاهی حکومت ها خود دست به گروگان گیری می زنند، به 

ویژه زمانی که از نظر مقبولیت دچار چالش شده باشند.

پ. جان گروگان ها در دست ماست
از میان حاکمان معاصر، حکومت جمهوری اسالمی از بدو تاسیس ید طوالیی در نقض قوانین داخلی و بین المللی داشته است. از جمله می 
توان به حمایت این حکومت از گروگان گیری سفارت آمریکا و همچنین گروگان گیری اتباع خارجی در کشورهایی نظیر لبنان اشاره کرد؛ 
اما بارزترین نقش جمهوری اسالمی در ارتباط با گروگان گیری در نحوه ی دستگیری افراد پدیدار می شود. چه بسیار از فعالین سیاسی، 
عقیدتی و اجتماعی که در لحظه ی بازداشت نه تفهیم اتهام شده اند، نه متوجه نام و نشان نهاد بازداشت کننده شده اند و نه حکم قضایی 
برای بازداشتشان ارایه شده است. با این نشانه ها می توان گفت در بسیاری از موارد، یک فرد بازداشت نمی شود؛ بلکه توسط افرادی 

ناشناس ربوده می شود.
در مواردی خاص شاهد آنیم که حکومت برای تحت فشار قرار دادن فعاالن، اعضای خانواده ی آنان را از حقوقشان محروم می کند؛ در 
آخرین این موارد، دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی، برای دستیابی به یک جوان محصل در خارج از کشور، پدر وی را بدون هیچ اتهامی 
بازداشت)!( کرده است. این اقدام که در دهه شصت شمسی بسیار رایج بوده، با توجه به امکانات یک حکومت -برای دسترسی به افراد و 

نگهداری آن ها- می تواند زشت ترین و غیراخالقی ترین نوع گروگان گیری به شمار رود. 
با توجه به بحران مشروعیت-مقبولیت نظام جمهوری اسالمی و عدم تمایز قانونی بین آدم ربایی و گروگان گیری در این نظام*؛ به نظر می 
رسد که جمهوری اسالمی با گروگان گیری های گسترده می خواهد خشم و ترس خود را دایمًا به گوش مردم و به خصوص فعاالن عرصه 
های مختلف برساند تا بدانند خواسته ی این حکومت یک تسلط همه جانبه و ایدئولوژیک بر تمامی جوانب زندگی شهروندانش است. 
شهروندانی که اکثریتی ناهمگون و ناهمجنس با این حکومت را برساخته اند و به خواسته های حکومت تمامیت خواه تن در نمی دهند و 

گاه و بی گاه پایه هایش را در خیابان ها  به لرزه در می آورند.
با این توضیحات پر واضح است که جان و امنیت گروگان هایی که جمهوری اسالمی می رباید، به دست اکثریتی است که نظام، آن ها را 
مخاطب خشونتش قرار داده. شاید این روزها راه تعامل با گروگان گیران بسته شده باشد، پس باید چاره ای اندیشید و آزادی و امنیت 

این  بازگرداند؛  اسیران  به تک تک  را 
قدرت  واقعی  صاحبان  ما  ی  عهده  بر 

است.

یا  مطالبه ی وجه  به قصد  *»هر کس 
یا  عنف  به  دیگر  منظور  هر  به  یا  مال 
دیگر،  نحو  هر  به  یه  حیله  یا  تهدید 
شخصًا یا از سوی دیگری، شخصی را 
برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا 
پانزده سال محکوم خواهد شد« ماده 

۶۲۱ - قانون مجازات اسالمی
منظور  هر  به   « عبارت  رفتن  کار  به 
که  دهد  می  نشان  را  این  دیگر« 
میان  تمایزی  هیچ  ایران  قوانین  در 
گرفته  نظر  در  رباینده  و  گیر  گروگان 

نشده است.
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دو  این  ی  رابطه  بلکه  ندارند،  هم  با  دیرپایی  پیوند  بشر  حقوق  و  سیاست 
زادهی مقتضیات عصر مدرن در جهان است؛ رابطه ای که بیشتر شبیه روابط 
دو دوست در ظاهر نزدیک است که در دل با هم دشمنی دارند، اما خواسته 
و ناخواسته از معاشرت با یکدیگر دست نمی کشند، در برخی موارد اقتضای 
گاه  و  است  بشر  حقوق  اعمال  جهت  در  واقعی  حرکت  قدرت،  و  سیاست 
این  روشن  نمود  میجوید.  سود  انسانی  اصول  علیه  ابزاری  عنوان  به  آن  از 
رو  پیش  گفتار  کوشش  دید.  امروز  خاورمیانه ی  وضع  در  میتوان  را  مساله 
تشریح اشکال نقض حقوق بشر- که در تمام کشورهای جهان رایج بوده و 
و  ابزارها  واکاوی  بلکه  نیست،  تباهی می کشاند-  کام  به  را  بسیاری  قربانیان 
آسیب های تنزل فعالیت های حقوق بشری به ابزار و استراتژی سیاسی است 
که موجب تحلیل رفتن توان و انگیزهی این دست فعالیت های انسانی شده و 
رشد دایرهی فعالین درگیر با مساله را کند می کند. الزم به ذکر است در اینجا 
از فعال حقوق بشر تنها اشخاصی که به شکل حرفه ای و در  مراد نگارنده 
رابطه با سازمان های بین المللی با این دست فعالیت ها درگیر هستند، نیست. 

مساله ی حقوق بشر در کشورهای کوچک
نتایج و رفتارهای زیست جمعی هر جامعه ای تحت تاثیر مستقیم فرهنگ 
پر  یا  ثمر  کم  که  است  درختی  مانند  عمومی  فرهنگ  و  است  آن  عمومی 
ثمر، ریشه در زمین تاریخ گذشته و تحوالت زمان حال این فرهنگها دارد، 
از همین رو در فعالیت های حقوق بشری باید ظرفیت فرهنگ مورد انتقاد و 
جو سیاسی و اجتماعی جامعه برای رسیدن به نتایج بهتر مورد واکاوی قرار 
گیرد، چرا که معیارهای فرهنگ عمومی و سیاسی در همه ی جوامع مشابه 
نبوده و امکان استفاده از یک الگوی کلی برای تمام کشورها وجود ندارد، از 
افکار  از  بیشتری  بخش  کردن  همراه  اینجا  در  مساله  مهمترین  دیگر  سوی 

عمومی در جوامع گوماگون برای تحمیل اصالحات مورد نظر به سیستم 
لحاظ  به  درآمد  کم  و  کوچک  کشورهای  در  است.  سیاسی  و  اقتصادی 
اقتصادی که خود به دو دستهی توسعه نیافته و در حال توسعه تقسیم 
میشوند، حیات حکومتهای ناکارآمد، به بازتولید وضع تاسف بار اجتماعی 
رو  از همین  گره می خورد.  انتقاد عمومی  قابل  غیر  و  معیوب  فرهنگ  و 
فعالیت برای بهبود شرایط زندگی افراد آسیب پذیر و اصالح قوانین کیفری 
و مدنی حساسیت برانگیز است، چرا که در برخی از موارد در تعارض با 
خواست اکثریت جامعه قرار می گیرد و به همین جهت از سوی دستگاه 
با  مقابله  برای  افکار عمومی  ابزار جلب  عنوان  به  تبلیغاتی سیاسی  های 
عنصر مهاجم و بیگانه نمایان میشود. از سوی دیگر گره خوردن مساله ی 
حقوق بشر با قدرت، موجب از بین رفتن برخی از ظرفیتهای اجتماعی آن 
میگردد، چرا که به عنوان مثال امکان سازماندهی افکار بخشی از مردم که 
با اجرای حکم سنگسار مخالف هستند، تحت تاثیر تبلیغات سیاسی که: 
مخالفت با سنگسار به معنای ضدیت با مذهب یا همراهی با دشمن است، 

به کمترین میزان خود کاهش خواهد یافت.

نقش مخرب قدرتهای جهانی و آسیب های آن
قدرتهای جهانی به بحث حقوق بشر به عنوان یک امکان و ابزار سیاسی 
مینگرند؛ در تمام جنگهای رخ داده در دوران پس از جنگ جهانی دوم 
که با دخالت قدرتهای بزرگ شعله ور شده، نقض حقوق بشر همواره به 
عنوان یکی از دالئل اصلی حمله ی نظامی مورد تاکید قدرت های مهاجم 
قرار گرفته است که این مساله نتایج ناخوش آیندی را برای فعالین مستقل 
به همراه دارد، چرا که هزینهی سیاسی این دست فعالیت ها را به شدت 
باال برده و به ابزاری علیه حقوق بشر در دست حاکمان اقتدارگرا تبدیل 

حقوق بشر علیه حقوق بشر اسماعیل جلیلوند
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می گردد. از سوی دیگر قدرتهای بزرگ با فروش تسلیحات نظامی و ارسال 
کمک های مالی و حمایت سیاسی از متحدانی که حقوق بشر در کشورهای 
آنان نقض میشود، به شکل غیر مستقیم علیه اعمال اصالحات اجتماعی عمل 
کرده و اقشار آسیب پذیر این جوامع را در معرض آسیب بیشتر قرار میدهند. 
موجب  سیاسی  استراتژ ی  به  بشر  مساله ی حقوق  تبدیل شدن  طرفی  از 
اهمیت  مراتب  سلسله  در  انسانی  حقوق  نقض  وجوه  از  برخی  که  میگردد 
توجه  مورد  حد  از  بیش  دیگر  برخی  و  شوند  سپرده  فراموشی  به  سیاسی 
افکار عمومی قرار گیرند، این در حالی است که لزوما مهمترین  رسانه ها و 
موارد قابل توجه در کانون اخبار رسانه ای قرار نمی گیرد، نمونه ی تاسف آور 
قابل  در سال گذشته  آفریقا  و گرسنگی شاخ  قحطی  بحران  در  مساله  این 

مشاهده بود که توجه رسانه های عمومی را در حد و اندازه ی الزم به خود 
جلب نکرد. 

رسانی  اطالع  به  بشر  حقوق  فعالین  توجه  می رسد  نظر  به  راستا  همین  در 
مستقل از سازمانهای وابسته و استفادهی هر چه بیشتر از ظرفیتهای اجتماعی 
علیه  ابزاری  به  بشر  حقوق  بیشتر  چه  هر  شدن  تبدیل  از  میتواند  موجود، 
رعایت  بهبود شاخص های  به  و  پیشگیری کرده  کارکردهای خود  و  مفاهیم 

حداقل حقوق انسانی در کشورهای ناقض آن منجر گردد.
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نسبت قرائتهای دینی و صلح پایدار محمدصابر عباسیان

مقدمه
در این مقاله سعی شده است با معرفی سه مدل ورود به مباحث دینی متداول 
در میان دینمداران، قرائتهای متفاوت دینی و نسبت هر یک با مسئله صلح 

پایدار مورد بررسی قرار گیرد. 
امروزه جزم اندیشی، تسامح و کثرتگرایی به عنوان سه نوع قالب دینی شناخته 
به  و  یافت  تبلور  آن در دین مسیحیت  و کالمی  فلسفی  مبانی  میشوند که 
سایر ادیان و بینشهای دینی و دینمداران رسوخ کرد. از اینرو بررسیهای این 
نوشتار نه معطوف و محدود به دینخاصی است که میتواند سراسر حیطه های 

ایدئولوژیک را خود به خود در برگیرد.
در گذشته اذعان به وجود قرائتهای متفاوت دینی در حقیقت مسئله ای تکفیری 
شناخته میشد و مدعیان ادیان متفاوت در گذار از مرجعی عالیقدر که زمام 

داشتند  دست  در  را  دین 
یک  تبلیغ  و  تفسیر  به 
و  میپرداختند  خاص  نگاه 
حتی  یا  و  قبول  به  حاضر 
به رسمیت شناختن امکان 
قرائتهای  بروز  و  وجود 
نبودند.  دین  در  مختلف 
پاپ  حاکمه  دستگاه 
یا  و  مسیحیت  دین  در 
در  همتراز  دستگاه های 
ادیان دیگر ابراهیمی نمود 
تفکر  طرز  نوع  این  بارز 
جهانی  ادیان  میان  در 
بوده است. اما رشد علم و 
گسترش دامنه ارتباطات و 
اطالعات  ناگزیر  چرخش 
دایره  جهانی،  وسعت  در 
بسته اطالعات و ارتباطات 
و  داده  گسترش  را 
دین  از  متفاوتی  قرائتهای 
گوش  به  را  دینمداری  و 
جهانیان رساند. همین امر 
سبب  طوالنی،  گذاری  در 
امروزه قرائتهای  گشت که 
مختلف در دین و مدلهای 
دین  به  رجوع  متفاوت 

تبیین و تعریف گردد.
نگاه دین حداکثری و دین حداقلی در این میانه تعریف گردید. مدعیان دین 
زندگی  ساحات  تمامی  برای  دین،  که  هستند  اصل  بدان  معتقد  حداکثری 
در خود  راهکاری  معنوی  و  مادی  قالبهای حیات  و همه  اجتماعی  و  فردی 
دینی  نوشتارهای  از  دینی،  اسناد  در  کاوی کالمی  و  با کند  که  دارد  نهفته 
گرفته تا سیره قدیسان آن دین، میتوان به شناسایی و تبیین اسرارگونه آن 
از دینی صحبت به  راهکار دست یازید. در مقابل معتقدان به دین حداقلی 
میان میآورند که حیات الوهی و معنوی انسان را از زندگی مادی و ساحاتی از 
آن که جوالنگاه علم است جدا کرده و شق اول را سامان میبخشد و با تبیین 
ارزشها و صفات ویژه انسانی و عرفانی انسان را در مهلکه شق دوم پشتیبانی 

میکند.
این تقسیمبندی با وجود آنکه در بستر ادیان متفاوت از دیرباز وجود داشته 

دین  شارعان  و  واعظان  علی الخصوص  دینمداران،  از  بسیاری  پذیرش  مورد 
حداکثری، قرار نمیگیرد و خود از قبول این مسئله که نگرششان به دین حداقلی 
ایشان،  با توجه و عنایت به خوانشهای  اما  باز میزنند.  یا حداکثری است سر  و 

میتوان جایگاه آنها در این میان را تعریف کرد.
همان  که  بودهایم  روبرو  اصولیتر  و  دقیقتر  تقسیمبندی  یک  با  اخیر  قرن  در 
از مکاشفات فلسفی و  سه گانه جزم اندیشی، تسامح و کثرتگرایی بوده است که 
کالمی حاصل گشت. در این مقال به معرفی هر یک از مدلهای ورود به دین، 

قرائتهای متفاوت دینی و نسبت آن با مسئله صلح پایدار خواهیم پرداخت.

جزماندیشی و صلح پایدار
خود  مطبوع  راه  و  قرائت  است  معتقد  دینمدار  دین  به  جزم اندیشانه  نگاه  در 
است  ممکن  رستگاری  راه  تنها 
شیطانی  قرائتها  و  راهها  باقی  و 
به  راهی  که  بوده  گمراهکننده  و 

رستگاری نخواهند برد.
اغلب مدعیان ایدئولوژیهای خاص 
و ادیان از دیرباز پیرو این نوع نگاه 
بوده و هستند. راهی که سرانجام 
که  انسانهایی  دیگر  تکفیر  به 
عمل  و  نمیاندیشند  ایشان  چون 
نمیکنند ختم میشود. در این نوع 
ندارد  نگاه هیچ محدودیتی وجود 
فرهنگی  اختالف  نام  به  چیزی  و 
ساکنان اقصینقاط دنیا به رسمیت 

شناخته نمیشود.
عرصه  به  نگاه  نوع  این  که  زمانی 
اجتماعی  و  سیاسی  حاکمیت 
و  مهلک  خطرات  میکند  ورود 
آسیبزنندهای را برای صلح در آن 
به  جوامع  سایر  مردم  یا  و  جامعه 

همراه دارد.

تسامح و صلح پایدار
که  دین  از  برداشت  نوع  این  در 
میشود،  خوانده  نیز  تلورانس 
دینمداران قرائت و راه خود را تنها 
راه نیل به سعادت میدانند و سایر 
راهها، ادیان و قرائتها را محکوم به 
شکست و انحطاط میپندارند، مگر آنهایی که کالم حق را نشنیده باشند و پرتوی 
آن ایشان را در بر نگرفته باشد. این عده در مثالهای خود قومی بدوی در اعماق 
بر آنان جاری نشده  تا زمانیکه کالم حق  جنگلهای آمازون را مثال میزنند که 
رستگارند. اما اگر کالم بر ایشان جاری شد و ایشان کماکان بر راه خود مصمم 

بودند دیگر ره به رستگاری نمیبرند.
مدعیان این نوع نگاه تا حدودی مداراجویانه تر با بشریت برخورد میکنند و همواره 
سعی دارند تا حقانیت خود را اثبات کنند. اما این خود مرتبه و مراحلی دارد و 
برای این دسته اثبات این امر بر خویشتنشان میباشد که کالم حق کامل و جامع 
اقناع طرف مقابل را به عنوان سرکشی و لجاجت توصیف  جاری گشته و عدم 
اینان نیز همچون گروه جزم اندیش بر طبل تکفیر و  میکنند. در مراحل بعدی 
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الحاد طرف مقابل میکوبند.
در  از  مدت  میان  مواقع  بعضی  در  و  مدت  کوتاه  در  هرچند  دسته  این 
صلحجویی بر میآیند، ولی در بلند مدت صلح پایدار را به مخاطره میاندازند

.
کثرتگرایی و صلح پایدار

در نگاه کثرتگرایانه و یا پلورالیستی به دین، دینمداران به این مهم اعتقاد 
دارند که حق همچون وجودی خورشیدوار تشعشئات فراوانی دارد که هر 
کس متناسب با حال، مکان و زمان خود بهرهای از آن میبرد. از دیدگاه 
ایشان اصالت بر راه و یا قرائت خاصی نبوده و هر کس میتواند با بهرهای از 
حق به رستگاری برسد. از اینرو فرهنگهای مختلف و نگرشهای گوناگون به 
رسمیت شناخته شده و مورد احترام میباشد. مسلما ارزشهای اصیل انسانی 
در این میانه مورد تاکید قرار میگیرد و این بدان معنا نیست که آن فردی 

که بنا به راهکار خود دست به کشتار میزند به سعادت میرسد.
منادیان این نگرش همواره بر گفت و گو و روابط بیناالدیانی تاکید میکنند 
و آن را راهی برای تبیین نگرش خود برای ایجاد صلحی پایدار و جهانی 

معرفی میکنند.
در این نوع قرائت تاکید بر اصول فرامتنی به جای اصالتدهی بر مفاهیم 
متنی شده و آن را مبین وحدت ادیان – علیالخصوص ادیان ابراهیمی – و 

حافظ صلح پایدار میدانند. *
در نگاه کثرتگرایانه که خود از بطن نهادهای دینی و مباحثات کالمی سر 
برآورده بر این اصل مهم و حیاتی تاکید می شود که انسان باید همانگونه 
که بر حقانیت بینش خود ایمان دارد و آن را محق احترام میدانند به نگرش 
دیگر افراد جامعه نیز احترام گذاشته و آن را برحق بداند. تنها در این فضا 
میتوان در گفت و گو و مباحثه را گشود و بدون جزماندیشی و صلبیت در 

نگاه که موجب فساد اندیشه و بالتبع جامعه میشود، راه های نیل به سعادت و 
رستگاری را از خالل گذر زمان و تفاوت مکان دریافت.

بررسی و تبیین پلورالیسم بسیار گسترده و خارج از این مقال است اما میتوان 
در این خصوص به آثار اندیشمند فقید هایک و آثار اندیشمندان شیعه همچون 
محمد شبستری، عطااهلل مهاجرانی و عبدالکریم سروش به عنوان منادیان اصلی 

این نوع نگرش در کالم اسالمی و شیعی مراجعه کرد.

نتیجه گیری
در کل به نظر میرسد نگرش پلورالیستی که وجود و بروز قرائتهای متفاوت دینی 
را به رسمیت میشناسد متضمن اصلی نیل به صلح پایدار در جهان است. نگرشی 
که با حفظ دین توسط دینداران، اصالت حق فردی و اجتماعی کسانی که چون 

مایی نوعی نمیاندیشند را به رسمیت میشناسد و به آن احترام میگذارد.
مباحثات  هم  و  فلسفی  بحثهای  از خالل  هم  پلورالیسم  مبانی  و  اصول  تبیین 
کالمی میتواند به ایجاد جهانی بهتر برای تمامی انسانها و ساختن فضایی آرام و 
امن در جهت تبلور ویژگیهای متعالی بشر و نیل به رستگاری کمک کند. یکی از 
مهمترین کارهایی که امروزه نواندیشان دینی و مصلحان جهانی در صدد انجام 

آنند.

استاد  و  دینی  پژوهشگر  حقیقت،  صادق  سید  دکتر  نظریه  از  آزاد  برداشت   *
دانشگاه
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نفی هرگونه استبداد، انحصار و خشونت
 ۱۳۹۱ شهریور   ۱۵ چهارشنبه  روز  جهانبگلو  رامین 
طور  به  را   »۹۱ »منشور  فردا،  رادیو  با  درمصاحبه 
رسمی ارائه کرد. و از همه کسانی که به مبانی واساس 
آن اعتقاد دارند، خواست آن را امضا کرده و از این به 
بعد برای رسیدن به اهداف مشترک مبنای گفتوگوی 
اجتماعی فعاالن مدنی - سیاسی قرار گیرد. او اضافه 
کرد که »منشور ۹۱ در حقیقت برمبنای منشور ۷۷ 
آزادی  منشور  و  سابق  چکسلواکی  در  واسالوهاول 
نلسون ماندال در آفریقای جنوبی نگاشته شده است و 
با الهام از این منشورها به این نتیجه رسیدیم ما برای 
آینده کشور و نه فقط به عنوان گروه سیاسی، که به 
عنوان نخبگان و کسانی که نگران از میان رفتن اخالق 
جامعه مدنی هستند و میخواهند بر اساس آن جامعه 
مدنی آینده شکل بگیرد، چنین منشوری نوشته شود. 
می   ۹۱ منشور  امضا  جهت  دارند  تمایل  که  افرادی 
  info@charter91.com آدرس    به  توانند 
و  نود  منشور  رسمی  تارنمای  آدرس  بزنند.  رایانامه 

یک نیز http://charter91.com می باشد.

متن کامل منشور به شرح ذیل است:

هم اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند.
ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب 
تداوم  و  ایجاد  و  عدالت  تحقق  شهروندی،  حقوق 
حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود 
حقوق  جهانی  منشور  امضای  وجود  با  میکوشد. 
از  کدام  هیچ  جهانی  کنوانسیونهای  سایر  و  بشر 
آن  مفاد  اجرای  به  تن  ایران  معاصر  حکومتهای 
نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی است سخت 
و طوالنی، ملت ما بارها در تاریخ خود تالش نموده 
قانونی،  ساختاری  در  را  حکومت  و  قدرت  نهاد  تا 
در  کرنش  به  و  دهد  قرار  تفکیک شده  و  منضبط 
انقالب، هیچ  بار  دو  تجربه  وادارد.  اراده خود  برابر 
کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمساالر و 
پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین 
زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی 
ایران در  خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان 
استبداد  و  خودکامگی  دارد،  قرار  خطیر  موقعیتی 
با سو استفاده از شعارهای دینی ارزشهای اخالقی 
پا  زیر  با  و  داده  قرار  بازیچه دست خود  را  جامعه 
دارد  تالش  ابایی  هیچ  بدون  بشر  حقوق  گذاشتن 
تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر 
بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت 
و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده 

ابزاری از ارزشها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر 
و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، 
انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما 
استبداد  و  خودکامگی  از  عبور  برای  ایرانیان 
فرهنگ  بایستی  ساالری،  مردم  به  رسیدن  و 
سیاسی مان را بازنگری و نوسازی کنیم. پیش 
نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان 
به  دادن  بها  و  شناختن  رسمیت  به  گرو  در 
است.  سیاسی  گرایشهای  و  عقاید  گوناگونی 
ارزشهای  پایه  بر  اخالقی  بنای  زیر  یک  نبود 
از  مانع  کنون  تا  جهانشمول،  دوستانه  انسان 
شکوفایی و تداوم گروههای سیاسی شده و در 
عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهینه 
پایداری  سنجیدن  سیاستمداران،  ارزیابی  راه 
آنان به اصولی مستند، برآمده از باورهای اخالق 
جهانشمول  دوستانه  انسان  ارزشهای  و  مدنی 
موجب  که  است  اصول  این  به  پایداری  است. 
پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه 
شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت 
شده و حفظ و تداوم مردم ساالری و آزادیهای 
منشور  این  کرد.  خواهد  تضمین  را  فردی 
منش  اصول،  کردن  مستند  برای  است  تالشی 
و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخالقی انسانی 

منشور ۹۱
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و تالش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت 
ایجاد حکومتهایی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خویش.

منشور *۹۱ تالشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین 
کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهای گوناگون سوار بر کمان مداراست که 

پهنه آسمان کشورمان را زیبا خواهد کرد.
ما امضا کنندگان این منشور باور داریم

- به برابری انسانها و نیک میدانیم که بهروزی ایرانیان در گرو صلح و دوستی 

با بقیه ملتهای گیتی است.
و  ساختارها  مبنای  بر  جامعه  در  او  حضور  خودمختاراست،  و  آزاد  انسان   -
ایجاد  موجب  نباید  هیچکدام  که  انسان  دست  ساخته  است  قراردادهایی 

تبعیض و یا منشا هیچ گونه تمایزی گردد.
- انسان آزاد است در انتخاب دین و خدای خود و یا رهایی از اعتقاد به آن.

- حکومت و نهادهای دینی بایستی از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالت و 
نفوذ نهاد دین در حکومت، یا حکومت در نهاد دین به هر دو لطمه میزند و 

زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه 
است.

و  قانون  رعایت  به  شهروندان  تک  تک  پایبندی  گرو  در  جامعه  بهروزی   -
مسئولیت پذیری آنان در برابر آینده خویش و جامعه خود است.

نفی  و  پرسشگری  یابی،  حقیقت  آن  در  که  است  ای  جامعه  توانا  جامعه   -
خشونت ارزشهایی نهادینه شده باشند.

- بهروزی جامعه در گرو پی ریزی ساختار قضایی است که در پندار و در اجرا 
خشونت گریز و دادگستر باشد.

- مجازات اعدام تامین کننده 
مروج  تنها  و  نیست  عدالت 
در  خشونت  و  انتقام  فرهنگ 

جامعه است.
است که  ›اراده ملت‹  فقط   -
سرچشمه قدرت و مشروعیت 
حکومت است. اراده ای که از 
بدون  آزاد  انتخاباتی  طریق 
همه  به  شرطی،  و  قید  هیچ 
امکان انتخاب شدن و انتخاب 

کردن را میدهد.
اکثریت  رای  به  اتکا  با   -
نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را 

محدود و مخدوش کرد.
از  پاسداری  و  بزرگداشت   -
قومی  زبانهای  و  فرهنگها 
و  چندگرایی  تقویت  موجب 
و  میشود  جامعه  در  رواداری 

آنرا پویا و خالق میسازد.
کشور  سرمایه  بزرگترین   -
و  است  آن  انسانی  سرمایه 
بهروزی جامعه در گرو ایجاد 
وشکوفایی  ابراز  برای  زمینه 
تمامی  استعدادهای 

شهروندان است.
- توسعه پایدار کشور در گرو 
سیاستهای توان بخشی و توانا 
سازی است نه صدقه دهی و 
ملی  منابع  نابخردانه  توزیع 

کشور.
- وظیفه دولت رفع تبعیض و 
انحصار ، ایجاد فرصتهای برابر 
به  شهروندان  رسیدن  برای 
جان،  از  پاسداری  و  بهروزی 

مال، آبرو و حریم خصوصی افراد و ›اجرای‹ بی تبعیض قانون است.
- قدرت بی مهار، نامحدود و انحصاری منشا فساد و تیره روزی است؛ قدرت 
حکومت بایستی محدود و همواره مورد بازخواست نهادهای مدنی و شهروندان 

باشد.
- وجود قانون و نهاد قانون گذار برای از میان بردن تبعیض ، انحصار و موانع 
توسعه، گسترش و تضمین عدالت و حفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی است. 
از این روست که تالش برای سو استفاده از قانون و نهاد قانون گذار در جهت 
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افزایش حدود اختیارات دولت و دخالت آن در امور ملت بایستی به طور فعال 
مهار شود.

- برخورد آرا و اندیشه ها متضمن سالمت و پیشرفت جامعه است.
- تنها شایسته ساالری است که میتواند به عنوان مبنایی عادالنه و بی تبعیض 

برای پیشرفت و کسب مقام در تمامی نهادهای کشور مورد اتکا باشد.
- رسانه های آزاد آینه تمام نمای جامعه هستند و رکن اساسی مردم ساالری 

و جامعه آزاد میباشند.
آنچه از پی می آید تبلور باورهای ما برای حقوق اولیه هر ایرانی و آینده ایران 

است.

حقوق و مسئولیتهای فردی
ایران بی هیچ گونه شرطی به همه ایرانیان تعلق دارد و نمیتوان ایرانی را از حق 

ملیت و یا خروج از آن محروم کرد.
حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.

تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه 
قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر 

اساس اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر برخوردار میباشند.
رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.

هر ایرانی حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای کشور 
رفت و آمد کند.

هیچ ویژه گی از جمله نژادی ، جنسیتی، زبانی ، دینی ، عقیدتی، طبقاتی و یا 
اجتماعی نمیتواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.

اراده مردم ایران اساس تمامیت ایران و سرچشمه قدرت حکومت است، این 
اراده بایستی در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعایت برابری و کلیه موازین بین 

المللی با امکان شرکت کلیه شهروندان ابراز شود.
هر ایرانی از حق آزادی اندیشه بدون هیچ محدودیتی برخوردار است.

هر ایرانی از آزادی بیان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.

هر ایرانی حق ایجاد هر گونه تشکل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی و 
عضویت در آن را دارد.

هر ایرانی حق برگزاری و شرکت در هرگونه گرد هم آیی خشونت پرهیز به 
هر منظور، را دارد.

هر ایرانی حق زندگی آزاد ، انتخاب شدن ، انتخاب کردن ، امنیت و کسب 
سعادت را دارد.

هر ایرانی حق آزادی دین و اعتقاد و آزادی از دین را دارد.
زندگی  است.  خانوادهاش  و  ایرانی  هر  حق  شرافتمندانه  زندگی  سطح 
و  اجتماعی  بهداشتی،  خدمات  به  دسترسی  کننده  تضمین  شرافتمندانه 

آموزشی و حداقل مایحتاج اولیه شامل خوراک، پوشاک و مسکن است.
هر ایرانی حق دسترسی رایگان به آموزش پایه را دارد.

دارد،  را  خویش  اقتصادی  سرنوشت  تعیین  و  پیشه  انتخاب  حق  ایرانی  هر 
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آزمون تجربه ی فدرالیسم در ایران یاشار دباغ 
آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.

مالکیت خصوصی محترم است و بایستی از دست اندازی دیگران چه اشخاص و چه دولت پاسداری شود.
حریم شخصی و خانوادگی افراد و حیثیت اجتماعی آنان بایستی مورد احترام و محفوظ باشد.

هر ایرانی حق انتخاب زندگی جنسی خویش را دارد.
آفرینشهای علمی ، ادبی و هنری متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری بایستی محترم شمرده و پاسداری شود.

حقوق زنان
زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر ساالرانه سرنوشت خود را در دست دارد.

هیچ محدودیت و تبعیضی برای شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد.
پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.

تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب باالترین مقامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و علمی در جامعه بایستی برچیده شوند.
زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.

زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخالقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف 

قانونی دارد.

حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعی
تشکیل خانواده حتما بایستی با رضایت کامل هر دو طرف صورت گیرد.

حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.
پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار )که ایران یکی از امضا کنندگان آن است( الزمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.

و  صنفی  کارگری،  تشکلهای  ایجاد 
بنیادین  حقوق  از  کارگری  شوراهای 

نیروی کار و متخصصان میباشد.
و  است  ضروری  مزد  حداقل  تعیین 
نیازهای  حداقل  کننده  تامین  بایستی 
و  مزد  پرداخت  باشد،  زندگی  اولیه 

حقوق نبایستی تبعیض آمیز باشد.
از حقوق  بیکاری  بیمه  و  اعتصاب  حق 

اساسی نیروی کار است.

حقوق اقلیتها
اقوام،  از  متشکل  است  کشوری  ایران 
که  گوناگون  ادیان  و  زبانها  فرهنگها، 
یکسان  شهروندی  حقوق  از  همگی 

برخوردارند.
از  یکی  دینی  و  زبانی  قومی،  تنوع 
و  انسانی  های  سرمایه  بزرگترین 
در  بایستی  که  ماست  کشور  اجتماعی 

نگاهداری آن کوشید.
و  دینی  قومی،  ویژه  به  اقلیتها  تمامی 
زبانی حق نگاهداری و گسترش فرهنگ 
به  آموزش  و  ویژه خود و سخن گفتن 
زبان مادری و گویش محلی خویش را 

دارند.
حقوق  نمیتوان  اکثریت  رای  به  اتکا  با 
هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.

حقوق تمامی اقلیتها میبایستی در مفاد 
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قانون اساسی در نظر گرفته شود.
از جمله حقوق  های حقوقی  زمینه  تمامی  در  دیگر شهروندان  دگرباشان همچون 

قضایی و کیفری با دیگران برابرند.

عدالت
اجرای قانون و عدالت نبایستی به انتقام گیری و خشونت منجر شود.

از دیگر  بایستی بیطرف، مصون و مستقل  اداری آن  دستگاه دادگستری و ساختار 
ارکان قدرت و سیاست باشد.

همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول 
نیست.

گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان 
است که در برابر بیداد پایداری کنند.

هر کسی بیگناه است مگر اینکه در دادگاهی مطابق موازین بین المللی محاکمه و 
مجرم شناخته شده باشد.

هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان 
کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.

هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین 
زمان ممکن را دارد.

باشد حق جبران  یا زندانی شده  قانونی دستگیر و  هر کسی که بدون طی مراحل 
خسارت خواهد داشت.

به  روحی  و  جسمی  آزار  گونه  هر 
جان  گرفتن  به  آنچه  خصوص 
انسان بینجامد تامین کننده عدالت 

نیست.
بازداشتکاهها  و  زندانها  اداره 
میبایست شفاف باشد و دسترسی 
و  ملی  حقوقی  و  مدنی  نهادهای 
زندانیان  و  زندانها  به  المللی  بین 

ممکن باشد.
ساختارهای  و  نهادها  حکومت ،  

وابسته به آن
حکومت ساختاری است قراردادی 
ایران  تمامی ملت  اراده  بازتاب  که 
قانونی،  ساختاری  در  که  است 
تجلی  شده  تفکیک  و  منضبط 
نمیتواند  اکثریت  اراده  مییابد. 
اقلیت  پایمال شدن حقوق  موجب 

شود.
و  دخالت  از  میبایست  حکومت 
اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا 
بدون  و  برابر  احترام  و  کند  پرهیز 
قایل  ادیان  تمامی  برای  تبعیض 

باشد.
حکومت نماینده هیچ دینی نیست 
و بایستی مستقل از نهادهای دینی 

باشد.
مانع  بایستی  حکومت  ساختار 
در  انحصار  ایجاد  و  قدرت  تمرکز 

عرصه عمومی و اداره کشور شود.
نهاد حکومت حق سرپرستی پدرساالرانه )قیمومیت( جامعه را ندارد و 

باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.
حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.

حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض 
کند.

منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج 
و  دولت  نهادهای  است.  ملت  اراده  به  وابسته  ملی  ثروتهای  و  منابع 

کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.
دولت نبایستی استقالل مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت 

صرفا از ملت است.
مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و 
تامین  مالیات  انواع  از طریق  است که  تجاری  و  اقتصادی  شرکتهای 

میشود.
حکومت بایستی تضمین کننده امنیت و سالمت انتخابات )بر اساس 
موازین بین المللی( و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و 

شرط نهادهای مردمی باشد.
حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه 

های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.
حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر 
به گستره  و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط  خبر رسانی 
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عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.
عدم  فرهنگ  آموزش  و  گسترش  در  بایستی  حکومت 

خشونت پیشرو باشد.
قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط 

به اراده ملت است.
تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را 

بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.
نیروهای  و  پلیس  ارتش،  از  اعم  مسلح  نیروهای  وظیفه 
آنها  به  رسانی  یاری  و  شهروندان  امنیت  حفظ  امنیتی 

میباشد.
نبایستی در خدمت مقاصد و دیدگاههای  نیروهای مسلح 
سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد 

بشوند.
مسلح  نیروهای  در  عضویت  ایرانی حق  شهروندان  تمامی 

اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.
حق  امنیتی  نیروهای  و  مسلح  نیروهای  رسمی  اعضای 

عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به 

رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر میباشند. 
منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط 

ایران
محیط  و  تاریخی  بناهای  فرهنگی،  میراث  طبیعی،  منابع 
زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی 

کشور میباشند.
صدمه  یا  نابودی  موجب  نبایستی  اقتصادی  برداری  بهره 

جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.
توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.

نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.
هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی 

ممنوع است.
حکومت موظف است که قوانین ›ارزیابی زیست محیطی‹ را مدون و اجرا کند.

حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.
از  جلوگیری  متمدن،  انسان  پیکره  به  است  ای  ضربه  حیوانات  حقوق  نقض  گونه  هر 

خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.
منشور ۹۱ یک حزب سیاسی نیست و لیست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با 
مفاد آن است، این منشور نه زمینه ساز برپایی حکومت در ایران و نه مبلغ حزب یا مرام 
سیاسی خاص است، ما امضاکننگان آن بر این باوریم که نه تنها سیاست و حکومت را باید 
زمینی کرد بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت. همگانی کردن مفاد این 
منشور جز با همیاری و شرکت فعال مردم ایران میسر نمیشود. از این روست که بر ما 
امضا کنندگان این منشور است تا در یک روند باز و شفاف، با شرکت مردم و فعالین مدنی، 

مفاهیم مطرح شده در این منشور را به پیش برده و آن را به روز نگهداریم.
ما به دنبال استوار سازی اخالق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول در گستره 

سیاست کشورمان هستیم.
*مفاد این منشور در هیچ موردی نبایستی برخالف اعالمیه جهانی حقوق بشر تفسیر و 

اعمال شوند. 
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زنان را فراموش کردند و در قانون اساسی که نوشته 
شد، زن ها از حق شرکت در انتخابات محروم ماندند، 
همان انتخاباتی که برای برگزاری آن زیور آالت خود 
را فروخته و تقدیم انقالبیون کرده بودند. مردان پیروز، 
نه تنها شرکت زنان در حاکمیت ملی را قبول نداشتند 
بلکه حتی معتقد به مشارکت آنان در امور خانواده نیز 
نبودند.  از این رو در قوانین، ریاست خانواده به شوهر 
تعلق  پدر  به  فرزندان  و حضانت  والیت  تفویض شد، 

گرفت، تعدد زوجات قانونی شد.  
زنان حیرت زده از نا سپاسی هم رزمان دیروز خود، 
مجدداً دست به کار شدند و این بار خواست های خود 
را با صراحت بیشتری بیان کردند و ندای »آزادی زن« 
از دهان صدها زن شنیده شد، تا حدی که در زمان 

رضا شاه، چند تن به تبعید فرستاده شدند. 
که  شد  باعث  زمانه  جبر  نیز  و  زنان  مبارزات  ادامه 
نا  از  اندکی  شاه(  رضا  )محمد  دوم  پهلوی  زمان  در 
برابری های قانونی کاسته شود. اما زنان که آگاه تراز 
حکومت  یک  در  فقط  که  می دانستند  بودند  قبل 
دموکراتیک است که زنان به حقوق واقعی خود دست 
خواهند یافت و این بار، مبارزات زنان برای دست یابی 
سیاسی  مختلف  های  گروه  در  و  بود  دموکراسی  به 
گام  یک  هر  متفاوت  گرایشات  با  و  متعدد  احزاب  و 
آزادی  آن  پایان  تصور می کردند  نهادند که  راهی  در 
دلیل  به  زن  صدها  دوران  این  در  است.  برابری  و 
زندان  به  سلطنتی  رژیم  سرنگونی  برای  مبارزاتشان 
افتادند، تعدادی نیز جان باختند و باالخره در بهمن 
نیز  بار  این  اما  کرد  سقوط  سلطنتی  رژیم   ۱۳۵۷
زودتر از آنچه انتظار می رفت، انقالبیون پیروز، زنان و 

فیلمی از نسرین ستوده، در سالن مالقات زندان 
نیمای  با  شیشه  پشت  از  که  حالی  در  اوین 
پنج ساله اش بازیهای بچه گانه می کند و مهراوه ی 
دوازده ساله اش اشک می ریزد و مادر را از پشت 
تارنمایی  اول  صفحه ی  روی  مین گرد،  شیشه 

است به نام »زنان ایرانی را به خاطر آور«.
زنان  مشخصات  ثبت  تارنما  این  محتوای 
زندانی و کشته شده در سه دوره ی »از جنبش 
دوره  »از  پهلوی«،  سلطنت  تا  مشروطه خواهی 
انقالب  ابتدای  »از  و   »۱۳۵۷ انقالب  تا  پهلوی 

۱۳۵۷ تا کنون« می باشد.
دیگر بخش های این تارنما »اسناد« و »کتابخانه«، 
ایران«،  »قوانین  بین المللی«،  »کنوانسیون های 
»سایت های زنان« و »سایت های مرجع« و »ثبت 

مشخصات زنان زندانی/کشته شده« هستند.
این  غالب  رنگ  فمینیسم،  نماد  بنفش،  رنگ 
تارنماست. شیرین عبادی مؤسس و سرمایه گذار 
این سایت می گوید این تارنما را راه اندازی کرده 
تا »حافظه تاریخی پاکشده ی مردان انقالبی« را 
بیدار کند؛ مردانی که به گفته ی او در هر انقالب 
پا به پای زنان مبارزه میکنند اما بعد از پیروزی، 

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان می نویسند.
است  کرده  ثابت  »تاریخ  که  می دهد  ادامه  وی 
مزایای  از  که  هستند  گروهی  آخرین  زنان  که 
انقالب  در  می شوند.  بهره مند  دموکراسی 
مشروطیت زن ها جان فشانی کردند، اما در قانونی 
از  را  انتخابات  حق  حتی  نوشتند  که  اساسی ای 
زن ها دریغ کردند. زنان هم چنین در زمان پهلوی 

کردند،  مبارزه ها  دموکراسی  و  برابر  حقوق  برای 
در  شد،  پیروز  انقالب  وقتی  ولی  رفتند.  زندان ها 
قانون  نوشتند که ارزش جان زن نصف ارزش جان 
مرد است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد 

است و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.
گویا حافظه ی تاریخی مردان انقالبی پاک می شود. 
زنان  دوشادوش  آزادی  برای  نبرد  زمان  آنان 
اما  فعالیت می کنند،  مبارزه می کنند،  می جنگند، 
هنگام پیروزی فراموش می کنند و زن ها را پشت 
در نگه می دارند و قوانین تبعیض آمیز می نویسند. 
این سایت با این هدف تأسیس شد که نمایی کامل 
از زنانی که از ابتدای مشروطیت به این طرف در 
و  یا کشته شدند  رفتند  زندان  به  آرمان خود  راه 
آنان  به  راجع  و  شود  گردآوری  زنان  این  اسامی 

اطالعات کاملتری در سایت بیاید.«

بیانیه ی مامویت این تارنما به شرح زیر است:
گروهی  آخرین  زنان  که  است  کرده  ثابت  تاریخ 
می  بهره مند  دموکراسی  مزایای  از  که  هستند 
شوند، گویا کلماتی چون برابری، آزادی، مشارکت 
در حاکمیت ملی مفاهیمی هستند که برای مردان 
ساخته شده اند و اگر از سهم آنان چیزی اضافه آمد، 
ایران  ما  کشور  در  می شود.  زنان  نصیب  وقت  آن 
نیز این امر صادق است. اولین انقالب دموکراتیک 
قرن بیستم در سال ۱۳۲۴ قمری در ایران اتفاق 
داشتند.  گیری  چشم  حضور  آن  در  زنان  و  افتاد 
دریغ  اما  گفته اند  سخن ها  مورد  این  در  مورخان 
گامی  هم  پیروز،  خواهان  مشروطه  که  افسوس  و 

زنان ایرانی را به خاطر آور
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مبارزات آنان را فراموش کردند و هفت ماه بعد از پیروزی انقالب، حتی قبل 
بهانه محو فرهنگ طاغوتی!!  به  انقالب  قانون اساسی، در شورای  از تصویب 
تنها تعدد  نه  بین رفت.  از  زنان در دوران پهلوی دوم  کلیه دست آوردهای 
زوجات دوباره قانونی شد و مادران حق حضانت و والیت بر فرزند را- که در 
زمان سلطنت رضا شاه به دست آورده بودند -  از دست دادند، بلکه چند ماه 
بعد با تصویب قانون مجازات اسالمی مقرر گردید که دیه زن نصف دیه مرد 
است و شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد ارزش حقوقی دارد و بسیاری 

مقررات  تبعیض آمیز دیگر. 
مبارزه  به میدان  پای  از سابق  قویتر  بار  این  و  نداشتند  تسلیم  زنان سر  اما 
آن  قوانین  و  حکومت  اعمال  به  و  داده  سر  برابری  و  آزادی  ندای  و  نهادند 
سلطنت  و  خواهان  مشروطه  از  خشنتر  وقت،  حاکمان  و  کردند  اعتراض ها 
طلبان، زندان ها ساختند و چوبه های دار برپا کردند تا مگر صدای آنان را در 

گلو خفه سازند. 
خشونت های گسترده حاکمیت نتوانست ذره ای در اراده زنان خلل وارد سازد 
و جنبش زنان ایران روز به روز قویتر شد. این جنبش، مقاوم و مستحکم تا 
دست یابی به برابری کامل حقوق زن و مرد در کلیه شئون زندگی از پای 

نخواهد نشست. 
دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد، 
با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش، 
اجازه نخواهند داد که بار دیگر  به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر ساالر 

حقوق آنان را نادیده گیرند. 

در احترام به زنان شجاعی که از ایثار آزادی و جان خود مضایقه نکردند، این 
سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در تاریخ بیست و دوم خرداد ماه سال یک 
هزار و سیصد و نود و یک  رو نمایی شد و هدف این سایت ترسیم نمایی از 
مبارزات زنان ایران است. هفت سال قبل در چنین روزی -بیست و دوم خرداد 
سال هشتاد و پنج- هرچند حضور زنان در خیابان به نشانه اعتراض به وضعیت 
تبعیض آمیز موجود، با خشونت حکومتی سرکوب شد اما نقطه عطف و سرآغاز 

مرحله دیگری از مبارزات حق طلبانه آنان بود.
 در این مرحله فقط نام، مشخصات، میزان و نوع محکومیت شیر زنان ایرانی 
گرد آوری شده است. در صورتی که اطالعات دقیق تری از هر یک از آنان به 
دست آید، در قسمت توضیحات اضافه خواهد شد. برای جمع آوری اسامی از 
مراجع مختلفی استفاده شده که نام هر یک از آنان هم در متن و هم در ذیل 
صفحه نخست  درج شده است. مسلماً محتویات سایت کامل نبوده و خالی از 
اشتباه نیز نمی باشد، کمک هر یک از شما می تواند برای تکمیل آن مفید باشد، 
لطفاً با ارسال اطالعات خود از طریق نشانی که در این صفحه درج شده ما را 

یاری کنید.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس  /  که دراز است راه مقصد و من نو سفرم
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عام  و  به مردم  وابسته  اندازه سینما  به  بتوان گفت هیچ هنری  به جرئت  شاید 
هر  یا  و  کارگردان  یا  و  هنرپیشه  یک  از  مردم  گرفتن  فاصله  و  نیست  جامعه 
دستاندرکار دیگر در سینما به معنی نابودی اوست و این راه را خود آن فرد باید 

انتخاب کند نه هیچ کس دیگر. 
حدودی  تا  و  کرد  عمل  صافی  یک  مانند  به   ۸۸ سال  انتخابات  از  بعد  حوادث 
معیاری شد برای با مردم بودن؛ در کنار آنها بودن؛ بر ضد آنها نبودن )یعنی اگر 
هم با مردم نبودند حداقل بر علیه آنان جبهه نگرفتند(؛ یا ضد آنها بودن و این 
از بطن جامعه برخواست و  مالکها، توسط هیچ گروه یا سازمان اعالم نشد، که 

اعمال شد. 
حاکمیتهای ایران در تاریخ به جز معدود انگشت شمار؛ هیچ کدام نتوانستند آن 
گونه که شایسته است مردم را با خود همراه کنند و این باعث شد همیشه مردم 
خود را در مقابل حاکمیت ببینند و به طور طبیعی در چنین حالتی در مقابل هر 
گونه عمل حاکمیت وقت از خود عکسالعمل نشان دهند و هیچگاه تمام مردم 
حرکات و کردار حاکمیت را نه به طور کامل؛ که به صورت نسبی هم مورد تائید 

قرار ندهند. 
حال با این پیش فرض ذهنی و با اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸؛ چنین فیلمی 
اجانب و سرویسهای  زیر سر  را  تمام حرکات  و  اکران میشود )قالده های طال( 
جاسوسی بیگانه میبیند؛ و با چنین حجمی شعور مردم را زیر سؤال میبرد.      

چیز  یک  تنها  مردم  انتخابات  از  پس  ابتدائی  روزهای  در  است  مشخص  آنچه 
مأمور  اگر کسی  بود. حال  رایشان  معلوم شدن سرنوشت  و آن هم  میخواستند 
بیگانه بوده آنها را باید در بین ناظرین انتخابات جستجو کرد نه در بین مردم و 
خشونت را هم نیروهای وابسته به حاکمیت آغاز کردند و نه معترضان؛ و حال با 
چنین برداشتی از انتخابات مردم خود را در مقابل اکران فیلمی میبینند که تمام 
حرکات و تصمیمات آنان را نتیجه بازی سرویسهای جاسوسی بیگانه میبینند و 
این حرکت به خودی خود بزرگترین توهین به شعور جمع کثیری از مردم است 
که اعتراض کردند تا بدانند رای که به صندوق انداختند چرا به نام کس دیگر ثبت 
شد؛ مروری هر چند گذرا به این مطلب خود گویای بسیاری از مسائل است؛ البته 
اگر حافظه عزیزان سازنده فیلم یاری و اجازه مرور حقیقت را بدهد. تا مادامی 
که نخواهند باور کنند این مشکل در درون کشور است و سر منشأ ان از درون 
نظام بوده و نه کشورهای بیگانه؛ این مسئله نه تنها حل نخواهد شد که به صورت 
زخمی کهنه در خواهد آمد کما اینکه تا کنون نیز حل نشده بلکه رو به عمیقتر 

شدن میرود نه رو به بهبود. 
باید دید سر سلسله جنبان کیست و این قالده گذاری و کاله برداری را چه کسانی 
مسببند تا شاید بتوان فکری به حال اینان کرد و تا مادامی که این تفکر حاکم 
همچون پیر هزار دستان همه را به بازی میگیرد و تمام عواقب را هم بر گردن 
دیگر کشورها و بیگانگان میاندازد و در این راه هم هنرمندان ما هم نقش مفتش 
شش انگشتی را بازی میکنند و نیروهای پیاده هم در قامت شعبان بی مخهای 
مدرن ظاهر میشوند و این داستان هم چون همان سریال هزار دستان پر است از 
رضا تفنگچی و ابوالفتح و ... مطمئن باشید خان مظفر هم بر تخت قدرت پیدا و 

پنهان سوار است.
و اما مروری بر پیام فیلم و اتفاقی که پس از آن افتاد. 

تنها مروری گذرا بر سقوط محبوبیت بازیگران این فیلم پس از اکران آن؛ خود 
میتواند گویای نظر مردم بر این انحراف نگاری تاریخی باشد؛ البته فردی چون 
محمد رضا شریفی نیا پیش از این تکلیف خود را مشخص کرده بود بیشتر روی 

است که خود  نورائی  رام  علی  و  امین حیائی  بازیگرانی چون  با  صحبت 
باید ببینند در افکار عام مردم کجا بودند و اکنون کجا هستند؛ طرفه آنکه 
مدتی بعد مشخص شد که بودجه میلیاردی آن را خود نظام پرداخت کرده 
فرمایش خود  این که دیگر  با دستور رهبری ساخته شده است؛  فیلم  و 
آقای طالبی و شمقدری است و گفته مردم یا سرویسهای جاسوسی نیست. 
و اما آنچه بین خانم کوثری و و آقای کمال تبریزی از یک سو و علی رام 
نورائی از سوی دیگر رفت در حقیقت آینه ای بود که خانم کوثری و آقای 
تبریزی برافراشتند تا دستاندرکاران قالدهها در آن تمام قد خود را ببینند 
و متوجه شوند این قالده بر گردن خودشان آویخته است نه بر گردن مردم 
و سر افسار این قالده هم در دست حاکمیت است و بر آن آینه نوشته ... 
حلقه ای بر گردنم افکنده دوست... میبرد هر جا که خاطر خواه اوست... 

گروه  این  برابر  در  تبریزی  کمال  آقای  و  کوثری  خانم  که  ای  آینه  در 
افراشتند تمام حقایق هویداست که چه به دست آوردند و چه از دست 
بازیگردانان آن  تا حدود زیادی حال  بازیگران آن؛ که  به خصوص  دادند 
پیداست و آنچه در پیش است عکسالعملهائیست از دیدن این قالده زرین 
بر گردن خودشان و چه حاجت به بیان که این آغاز برخوردهای اینچنینی 
با اینان است و البته مردم به خاطر جو امنیتی حاکم بر ایران هنوز مجال 
عکسالعمل به این حرکت را نیافتهاند که اگر بیابند برخوردها فراتر از حد 

تصور این بازیگران خواهد بود. 
آنچه در این بین توسط این گروه به نادیده گرفته شد اینست که بازیگر 
وقتی هنرمند میشود که این لقب را از مردم دریافت کند و در غیر این 

صورت تا ابد همان بازیگر به معنای تام کلمه باقی خواهد ماند. 
در این جنجال و بلبشو معموالً قضاوتها را به تاریخ و آیندگان میسپارند تا 

آیندگان قضاوت کنند؛ 
 اما این یکی را احتیاجی به قضاوت تاریخ و آیندگان نیست و همین امروز 
همه چیز آشکار است این شما و این هم مردمی که آنها را قالده به گردن 
دیدید و خطاب کردید و حال این قالده ای که بر گردن خودتان بود و 
خواستید آن را بر گردن مردم بیندازید باعث آن شد که حتی کمکهای 
شما به مردم زلزله زده هم مورد قبول واقع نشود چون دیگر این مردم شما 
را از خود نمیدانند وجه تمایز شما همان قالده طالئی ست که بر گردن 
انداختید؛ خود را خوب در این آینه تمام قد ببینید تا متوجه شوید که سر 
افسار دار قالدهها شما را به کجا کشانده و به کجا رهنمون است اما آینه 

را نشکنید که شاعر میفرماید:
نقش تو چون آینه بنمود راست ... خود شکن؛ آینه شکستن خطاست   

    در پایان الزم به ذکر است که تصمیم داشتم هیچ گاه وارد این بحث 
نشوم که این گونه حرکات و تفکرها را دون جواب دادن میدانم و وقت را 
عزیز تر از آن میدانم که در جهت گفتگو در چنین مواردی هدر رود که 
پاسخ اینگونه حرکات با مردم است و خود بهترین قاضی در چنین مواردی 
هستند و هیچ محکمه ای بهتر از افکار عموی نمیتواند با ان برخورد کند. 
به  توجه  با  و  آمد  میان  به  کوثری  باران  و  تبریزی  کمال  پای  وقتی  اما 
مقبولیت مردمی این عزیزان این چند سطر را به پیشگاه تمام مردم عزیز 

و این عزیزان بزرگوار تقدیم میکنم. 

این قالده به گردن کیست؟ سید ضیا خلیلی 
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ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در مردادماه

در مردادماه سال جاری علی رغم اینکه به دلیل قرار داشتن در ماِه رمضان، با کاهش قابل 
مالحظه ی اجرای حکم اعدام در شهرهای مختلف کشور مواجه بودیم، اما نقض حقوق بشر در 
حوزه های دیگر نه تنها به قوت خود ادامه یافت؛ که بعضاً در مواردی ائم از حقوق شهروندی 

به بهانه ی برخورد با روزه خواری علنی، تشدید هم شد.

با این حال بختیار معماری از شهروندان اهل مریوان که به همراه زانیار و لقمان مرادی و هژیر 
ابراهیمی به عنوان چهار تروریست عضو کومله در اطالعیه ی وزارت اطالعات اعالم شده بودند 
به اعدام محکوم شد. آقای معماری که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس است، به 

اتهام قتل دو شهروند کرد و عضویت در یک حزب مخالف کرد به اعدام محکوم شده است.

خسروی  غالمرضا  اعدام  حکم  اجرای  که  است  آن  از  حاکی  کماکان  گزارش ها  هم چنین 
سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰ که در سال ۸۶ با شکایت اداره ی اطالعات رفسنجان 
بازداشت شد و در یک روند پیچیده ی قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری 
اتهام محاربه از طریق همکاری موثر  در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به 

با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است، قریب الوقوع است.

مرگ،  موجب  که  داد  رخ  آذربایجان شرقی  در  زلزله ی شدیدی  گذشته  ماه  دیگر  از سوی 
جراحت و آوارگی تعداد کثیری از هم طنانمان شد و پیرو آن نیروی انتظامی به همراه مامورین 
وزارت اطالعات در راستای جلوگیری از فعالیت اجتماعی شهروندان در جهت امداد رسانی 
و برگزاری مراسم برای جانباختگان اقدام به بازداشت ۴ تن از شهروندان تبریزی در مقابل 
تاالر شاه گلی تبریز کردند که با روشن کردن شمعی یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشته 
بودند؛ البته این دستگیری های هدفمند به این تعداد محدود نبوده و فعالین دیگری نظیر 
سعید شیرزاد هم که برای عملیات امداد و کمک به مردم عازم مناطق زلزله زده شده بودند، 

در ورزقان بازداشت شده است.

پیش از این نیز در نقاط دیگری از کشور نیروهای مدنی که قصد کمک به زلزله زدگان با 
جمع آوری کمک، اهدای خون و افتتاح حساب برای جمع آوری کمک های نقدی را داشتند 

با تهدید نیروهای امنیتی اطالعاتی مواجه شده بودند.

بازتاب ویژه ی برخی گزارشات حقوق بشری

در میان گزارشات حقوق بشری  که دائماً منتشر می شوند، همواره مواردی وجود دارد که با 
حساسیت ویژه ای از سوی اهالی رسانه و بسیاری از فعالین در این حوزه، دنبال شده و طبعاً 
با بازتاب خاص تری نیز مواجه می شوند. در اینجا بایستی تاکید کرد که این توجه و بازتاب 
ویژه الزاماً به معنی این نیست که این دسته از گزارشات حجم بیش تری از نقض حقوق بشر 
و  فعالین  رفتاِر سلیقه ای  و  ذائقه ی مخاطبان  بر می گیرند که دالیل دیگری منجمله  را در 

رسانه ها را شامل می شود.

در این خصوص بایستی به بازتاب گسترده ی عارضه ی قلبی میرحسین موسوی که در دوران 
حصرخانگی به سر می برد اشاره کرد. وی به علت شدت این بیماری در میان تدابیر شدید 
امنیتی، در کنار همسرش زهرا رهنورد به بخش سی سی یو یکی از مراکز تخصصی قلب تهران 

منتقل شده است.

همین طور در ماه گذشته گزارش شد که محمود بصیری بازیگر طنز ایرانی به دلیل شباهت 
با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسالمی، از حدود هفت سال پیش ممنوع الکار شده 

است.

از سوی دیگر نتایج اولیه ی آزمون سراسری سال ۹۱ در حالی اعالم شده است که دفترچه ی 

گزارش آماری وضعیت حقوق بشر ایران - مرداد۹۱
و  جنسیتی  تفکیک  گسترده  اعمال  حکایتگر  سراسری،  کنکور  داوطلبان  رشته ی  انتخاب 
سیاست های تبعیض آمیز در نحوه ی پذیرش داوطلبان دختر می باشد به طوریکه در سال 
تک  صورت  به  داوطلبان  رشته،   ۶۰۰ به  نزدیک  در  کشور  دانشگاه   ۶۰ از  بیش  در  جاری 
جنسیتی پذیرش خواهند شد که نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی روبه رو شده 

است.

یک نهاد وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی در استان کرمان هم، از ممنوعیت برگزاری 
مراسم ترحیم برای کسانی که خودکشی می کنند، خبر داده است.

بی توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در این بخش به آن دسته از گزارشات حقوق بشری ای پرداخته می شود که علی رغم اهمیت، 
در مقایسه با سایر اخبار از سوی افکار عمومی کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

بر این اساس در ماه گذشته با محکومیت دو نوجوان به اعدام مواجه بودیم: پسر نوجوان دانش 
آموزی به نام محمد به اتهام قتل در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد. این 
نوجوان ۱۷ ساله متهم است دو سال قبل در جریان یک نزاع شبانه مرد جوانی به نام علی 

اکبر را با ضربه های کارد به قتل رسانده است.

بهاءالدین قاسم زاده، نوجوان بزهکار اهل ارومیه نیز که در ۱۲ آذر ماه سال ۸۸ و در سن ۱۵ 
سالگی به اتهام قتل بازداشت شده است، از سوی دادگاه جزایی استان آذربایجان غربی به 

اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد.

مضاف بر این حبیب اهلل افشاری زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض 
به اعمال فشار وزارت اطالعات بر اعضای خانواده اش دست به اعتصاب غذای خشک زد.

از سوی دیگر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان بدون  توجه به 
اعتراض و مخالفت تعداد زیادی از اعضای شورای شهر گرگان و بسیاری از سازمان های مدافع 
محیط زیست، نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع زمین از ارتفاعات جنگل های طبیعی و بکر بخشی 
از جنگل ناهارخوران گرگان را برای ساخت موزه دفاع مقدس در اختیار گرفته و روند ساخت 

این موزه با بریدن درختان و خاک برداری همچنان ادامه دارد.

همین طور جوانی ۲۴ ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری مالرد و جلوی 
بخش  در  استخدام  خواهان  که  مرد  این  کرد.  خودسوزی  به  اقدام  شهر  این  شهردار  دفتر 
خدماتی بود، پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه 

و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.

عالوه بر این  موارد مدیرکل سازمان بهزیستی استان کردستان اعالم کرده است که از ابتدای 
سال گذشته تا کنون ۳۰۶ مورد کودک آزاری در استان کردستان به دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی گزارش شده که از این تعداد گزارش های داده شده به سازمان 

بهزستی، ۱۱۳ مورد آن منجر به مداخله این سازمان شده است.

حکم کور کردن شخصی به نام محمدرضا.ن که متهم است در تیرماه سال ۸۸ در یکی از 
روستاهای قروه از توابع استان کردستان با ریختن آهک در چشمان کودکی چهارساله به نام 
تایید  به  عالی کشور  دیوان  در  و  است  آورده  فراهم  را  موجبات کوری وی  کلوندی  فاطمه 

رسیده است هم از گزارش های پراهمیتی ست که مورد توجه واقع نشد.

رویدادی نسبتًا مثبت

در میان اخبار پرشمار نقض حقوق بشر به ندرت اتفاقات مثبتی نیز در این حوزه به وقوع 
این رابطه و به مناسبت عید فطر  این بخش به آن پرداخته می شود. در  می پیوندد که در 
از سوی  محکوم شده  افراد  از  نفر  می رود، ۱۳۰  به شمار  مسلمانان  مهم  اعیاد  از  یکی  که 
دادگاه های انقالب، مشمول عفو رهبری جمهوری اسالمی قرار گرفتند. ۹۰ نفر از محکومانی 
که این عفو شامل حال آنان شده در حال تحمل کیفر هستند که با این تصمیم مابقی دوران 
حبس اکثر ایشان بخشیده شده و از زندان آزاد خواهند شد. هرچند که تعدادی از زندانیان 
آزاد شده بخش عمده ی محکومیت خود را گذرانده بودند و حتی برخی از زندانیان سه روز 
از زمان آزادی شان باقی مانده بود. جدا از این نیز بایستی تاکید شود که اساساً و با استناد به 
موارد متعددی از مقاوله های جهانی حقوق بشری محکوم و زندانی کردن شهروندان به علت 

حقوقی  رسته   ۱۱ در  ماه  تیر  منتشره  بشری  حقوق  گزارش   ۱۸۰ نوشتار  این  در 
مورد بررسی قرار گرفته است. و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی 
اخبار  حقوقی  بررسی  شود.  تقویت  گزارش  در  نیز  آموزشی  جنبه های  است  شده 
و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود 
اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر 

نکات برجسته این گزارش دانست .
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دگراندیشی محکوم است.

بررسی حقوقی برخی از گزارش های مرداد ماه

گزارش های  ترین  مهم  از  برخی  اجمالی  و  کوتاه  طور  به  خواهد شد  قسمت سعی  این  در 
نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح 
آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطالع رسانی به نگارش درآمده است.

ناقض  اسالمی  زندانیان سیاسی، جمهوری  برای  اعدام  احکام  تایید  یا  و  در خصوص صدور 
ماده ی ۳ اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ی ۶ اعالمیه حقوق مدنی-سیاسی که حق 
زندگی را از حقوق ذاتی انسان ها محسوب می کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ 

برای فعالین سیاسی نقض کننده ی آزادی عقیده و بیان نیز می باشد.

در مورد محرومیت دانشجویان از تحصیل و یا تفکیک های جنسیتی نیز که معموال در شروع 
سال تحصیلی به اوج خود می رسد بایستی متذکر شد که هر کس حق آزادی بیان دارد و 
طبق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق شامل آزادی تفحص 

و تحصیل نیز می گردد.

هم چنین تهدید، ارعاب و بازداشت فعالین مدنی که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجانی 
به آن مناطق رفته بودند، عالوه بر نقض صریح حقوق شهروندی نادیده گرفتن ماده ی ۱۹ 

اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

صدور و یا اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال هم در حالی کماکان در ایران دنبال می شود 
که امروزه اکثر کشور ها به قوانین مصوب جهانی لغو مجازات اعدام خصوصا برای افراد زیر ۱۸ 
سال احترام می گذارند. در این رابطه معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ 
و اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال )در موقع ارتکاب جرم( منع می  کند. کنوانسیون حقوق 
سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا و منشور حقوق و 

رفاه کودکان آفریقا  همگی شامل ماده تبصره هایی در این زمینه می باشند.

قطع اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی ترین شیوه ی های اعمال مجازات است که بی 
تردید هتک حرمت و حیثیت محکومان را نشانه می گیرد و ماده ی ۷ میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی هم اشاره می کند که هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها 

یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا رذیلی قرار داد.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران، در محدوده زمانی مرداد ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۰ گزارش از سوی حداقل ۳۴ 

منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۱۸۰ گزارش مرداد ماه، تعداد ۸۸۴۵ مورد نقض حقوق که ۵۴۵۵ مورد 
آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و تعداد ۳۳۹۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض 

بنیادین حقوق بشر محسوب نمی شود؛ ارزیابی شده است.

اقدام  حکومت،  سیاستگذاری های  از  مستقیم  تاثیر  علیرغم  که  حقوقی  نقض  موارد  عمده 
مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی 

از قبیل بالتکلیفی و یا بیکاری کارگران از این جمله اند.

فعالیت  به  ایران  دولت  اجازه  عدم  به  توجه  با  می آید  پی  در  که  گزارش هایی  است  بدیهی 
مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در 
موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می شود باید اشاره 
کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران میزان ۳۱ درصد گزارش های این 
ماه را ارائه و مستند کرده اند، رسانه های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۴۱ درصد و سایر 
منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۸ درصد گزارش ها را منتشر کرده اند که بدیهی است بخش 
آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش های سایر 
گروه های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می کند.

در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۸ درصد کاهش داشته است.

مشروح آمار

کارگری:

در تیر ماه سال جاری ۳۱ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر 

۵۷۷۲ مورد است.

بر اساس این گزارش ها ۲۳۵۱ کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در 
بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۱۳۳ ماه از حقوق ماهیانه محروم 

بوده اند.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن 
و ۸ تن نیز مصدوم شدند۲۶۹۰ کارگر از کار بیکار شدند، ۱ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل 

شده است.

در طی این ماه دست کم ۴ فعال کارگری محاکمه و به ۴۸ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ماه حبس 
تعلیقی محکوم شدند. هم چنین ۷۰۸ کارگر نیز از حق بیمه محروم شدند.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۱ درصد نسبت 
نیز شاهد کاهش ۳۱  پیش  ماه  به  نسبت  است، هم چنین  داشته  افزایش  به سال گذشته 

درصد بوده ایم.

اقلیت های مذهبی:

اقلیت های  حقوق  نقض  مورد   ۹۰ تعداد  شده،  ثبت  گزارش   ۱۸ مجموع  از  گذشته  ماه  در 
مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج 

شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۵۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر 
۲۱ تن به اداره اطالعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.

هم چنین ۴ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۲۸ ماه حبس تعزیری و 
۳۲ ماه حبس تعلیقی و ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای 

امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱۴ شهروند نمودند.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت های مذهبی ۲۲ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد 

افزایش ۳۲ درصد بوده ایم.

اقلیت های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق اقلیت های قومی 
در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می توان به بازداشت ۵ شهروند و احضار ۴ تن دیگر به دادگاه و ستاد خبری 
وزارت اطالعات اشاره کرد.

در ماه گذشته ۳ تن از اقلییت های قومی به ۲۸۸ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ماه حبس تعلیقی 
محکوم شدند هم چنین یک تن نیز توسط پلیس بقتل رسیده است.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت های قومی ۵۵ درصد 
افزایش ۲۵  نیز  به ماه پیش  به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت  نسبت 

درصد را شاهد بوده ایم.
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اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۳۶۴ مورد نقض حقوق اصناف در 
ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در طی این ماه دست کم ۲۳۶۴ واحد صنفی پوشاک، کافی شاپ، چایخانه و مراکز عرضه 
نیروهای  توسط  اسالمی  شئونات  با  مغایرت  دلیل  به  پلیس  اخالقی  امنیت  طرح  در  قلیان 

انتظامی و یا اداره امکان پلمپ شدند.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۱ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۶ درصد را 

شاهد بوده ایم.

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه تنها به ممنوع الکار شدن یک هنرمند به دلیل شباهت با احمدی نژاد رئیس 
جمهور دولت دهم از سوی صدا و سیما می توان اشاره داشت.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۸۳ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸۵ درصد را 

شاهد بوده ایم.

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط 
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

قتل ناموسی دو نفر و اعمال خشونت جسمی و جنسی بر علیه یک زن از جمله موارد نقض 
حقوق زنان در طی ماه گذشته بوده است.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۵۰ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۶ درصد را شاهد 

بوده ایم.

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۱۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بایستی  بخش  این  صدور حکم اعدام برای دو نوجوان بزهکار توسط دادگاه های در 
 ۳۰۷ چنین  هم  و  مورد گزارش تجاوز به کودکان اشاره کرد.جزایی 

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال 
گذشته تغییری حاصل نشده است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۵ درصد را 

شاهد بوده ایم.

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۱۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۶ مورد صدور و اجرای حکم اعدام 
در زندان ها و یا در مالء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ایران استخراج شد.

در تیر ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۴۲ شهروند به اعدام محکوم شدند و 
۴ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، قتل و... اعدام شدند.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۳۶ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۰ 

درصد را شاهد بوده ایم.

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۲ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر این اساس یک دانشجو از حق تحصیل محروم و یک دانشجو نیز از سوی دستگاه قضایی 
به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸۵ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۵ درصد را 

شاهد بوده ایم.

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۳۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۰ مورد نقض حقوق زندانیان در 
ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۸۴ مورد، محرومیت از 
مالقات حضوری و کابینی ۴ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۰ مورد، انتقال اجباری 
از  استفاده  زندانی سیاسی،   ۳ اعتصاب  انفرادی،  به  نفر   ۳ انتقال  مورد،   ۹ نامعلوم  به محل 
قرار  تهدید  مورد  که  زندانیانی  مورد،  زندانی ۱  دادن  قرار  فشار  و تحت  پایند  و  بند  دست 
گرفته اند، زندانیان محروم از مرخصی ۳ مورد، عدم دسترسی زندانیان به کتاب و رسانه ۱ 
مورد، زندانیانی که در زندان خودکشی کردند ۱ مورد، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم 

۱ مورد،

هم چنین شش تن از بازداشت شدگان از حق مالقات محروم بودند، ۲ تن نیز علی رغم اتمام 
بازجویی ها بالتکلیف بودند و سه تن نیز مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته و در یک 

مورد نیز بازداشت شدگان در کنار محکومین نگهداری شده است.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۷۷ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳ درصد را 

شاهد بوده ایم.

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه 
و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۲۷ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۸ تن احضار به اطالعات و دادگاه 
انقالب و ۸ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.

تعلیقی  نیز جمعا به ۱۴۸۶ ماه حبس تعزیری، ۵۶ ماه حبس  فعالین  از  همینطور ۳۷ تن 
محکوم شدند.

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۹ درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶ درصد 

را شاهد بوده ایم.
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بررسی آمار

نمودار ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته ها در مرداد ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می کنید، زندانیان با ۲۴ درصد و حوزه اندیشه با ۲۳ درصد به ترتیب 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 مرداد ماه ۹۱ با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.




