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شما چه گفته اید، درباره ی...

نازنین خلیلی:

مهدی نیك نظر:

 باید به آقای نوری زاد که بـه جای همه ی مسـئوالن، عذرخواهی می کنند، آفرین 
گفت. حتی اگر بسیاری از حرکات آقای نوری زاد سمبلیك هم باشد ولی به هر حال جور خیلی ها را 
هم می کشد. به نظر من هیچ راهی بهتر از برمال کردن ابعاد سـوء مدیریت، فسـاد، تبـعیض، ظلم و 
استبداد حاکمان نیست.کاش از او می پرسـیدید که چطور مردمی که او اکثریتی شـیعه نامیده، نمی 

تواند بر آن اقلیت شیعه فائق آید؟

 آقای نوری زاد من کارهای به اصطالح سنت شكنانه ی اخیر را، دو رویی می دانم و بس! یعنی شـما زمانی که در 
کیهان بودید، بهایی ها و یهودیان و کُردها را نمی شناختید؟ ایرانی ها حافظه ی تاریخی خوبی ندارد و به خاطر همین هم برای شـما 

کف می زنند. 

محمد نوری زاد: یك پوزش خواهی بزرگ به یهودیان ایرانی بدهكاریم

علی رضا همتی:

بهرام اساسی: 

 این که خانم افخمی، دومین وزیر زن در ایران بــودند و تالش های بســیاری هم کردند، بســیار خوب؛ اما کاش 
مصاحبه گیرنده در آن قسمت هایی که واضح بود خانم افخمی از خواهر محمدرضا پهلوی در حال دفاع کردن اسـت و وی را یك زن 

مدرن و به نوعی داعیه دار حقوق زنان در ایران می داند، کمی ایشان را به چالش می کشید.
خانم افخمی، شما که دستتان بـه جایی بـند اسـت، چرا بـه جای بـرگزاری این کالس ها و پخش کتاب ها و جزوه 
هایی که گفتید، فكری به حال زنان محـروم جامعه نمی کنید؟ چند درصد از زنان، آن هم زنانی که در شـهرهای کوچك زندگی می 
کنند، می توانند بـه امریكا سـفر کنند و یا در خانه شـان اینترنت دارند؟ بـاید از مردان و زنان موفق دنیا یاد گرفت که بـه جای چنین 

کارهایی، مثالً وام بالعوض به زنان هم وطن محروم شان می دهند و اشتغال زایی می کنند تا نفعی هم برای دیگران داشته باشد.

از جنسی دیگر با مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران

عمار محمدی:

شیما نریمان:

 مقاله ی با ارزشی بود دستتان درد نكند؛ اما فكر می کنم این مقاله با این طول و بـا این سـنگینی بـرای کسـانی که 
دارای حجم و کارکرد مغزی کمتری هستند، بسیار سنگین و غیر قابل هضم و بسیار بزرگ اسـت. از این نظر می گویم سـنگین زیرا، 
این مقاله را به احتمال قوی، برای روشنفكران که ننوشته اید و می دانیم که تاریك اندیشان از تنبل ترین اقشار عقب مانده ی فكری 
جامعه ی ما می باشند. پیشنهاد من این است: اگر همین مقاله را کم کم و بـه آرامی، همراه بـا تصاویر مسـتند تاریخی، درسـت مانند 

کتاب های درسی کودکان کالس های ابتدایی منتشر کنید، بسیار کارا تر خواهد بود.
 نوشتن چنین مطلبی، واقعاً جای تحسین دارد فقط کاش آقای نجفی مستندات بیش تری بـرای مقـاله ی خودش در 

پانویس ارائه می کرد که بشود برای مطالعه ی بیش تر به آن منابع هم دسترسی پیدا کرد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی نازیسم در ایران

بختیار لطفی:

اسحاق شریفی:

 ممنون از این موضوع مهم و خوبی که برای برنامه انتخاب کردید. کاش از آقای نیكبخت می پرسیدید: دالیل این که 
جامعه ی یهودی ایران و سازمان های مرتبط یا تحت نظر این جامعه نتوانسته اند پس از انقالب، آن طور که باید از میراث معماری و 
بافت های شهری متعلق به یهودیان نگهداری کنند، چیست؟ این که پس از انقالب بـرای جامعه ی یهودی ایران محـدودیت های 
بسیاری در حوزه های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شده قابل درك و مایه ی تاسف اسـت؛ اما آیا عدم رسـیدگی های 
“فنی” و”حقوقی” به بسیاری از بناهای واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری متعلق به یهودیان و تحت مدیریت و مالكیت آن ها، 

می تواند دالیل دیگری هم داشته باشد؟ 
 واقعاً تالش تمامی دست اندرکاران جای تشكر و قدردانی دارد. امیدوارم این بـرنامه روی دیدگاه مردم واقـعاً تاثیر 
گذار باشد. آقای معتمد علناً با سفسطه از جمهوری اسالمی دفاع می کردند که این قضیه مسلمان یا غیره مسـلمان نمی شناسـد، اما 

وجود افرادی مثل آقای نوری زاد و آقای اسعدی و جناب نیكبخت که حقیقت را به معنای واقعی بازگو کردند بسیار ارزشمند بود.

18ویژه برنامه ی افق صدای امریكا با حضور دبیر حقوقی خط صلح پیرو پرونده ی ویژه ی شماره ی قبل در تاریخ  آذر ماه
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کاریكاتور ماه
کاری از احسان گنجی

1392شمارهی  دی  32

دیده بان

اندکی پس از آن که رئیس پلیس امنیت اخالقـی ناجا از نظارت پلیس بـر فضای “اینسـتاگرام” و “ویچت” خبــر داد، اپلیكیشــن موبــایلی “وی چت” در      
بخش هایی از کشور فیلتر شد.

تیم کاتای دختران ایران که در امارات به فینال مسابقات راه یافته بودند، به دلیل استفاده ی مسئولین فدراسیون از پوشش اجبـاری و غیر اسـتاندارد، از دور 
مسابقات حذف شد.

علی مطهری، از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از شنود تلفن همراه(موبایل) تمام نمایندگان مجلس ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسـالمی 
خبر داد.

مهدی کروبی که در حصر به سر می برد، تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت.
مدیر پروژه ی حفاظت از زاگرس مرکزی با اعالم این که در چهار سال گذشته یك میلیون هكتار از جنگلهای زاگرس تخریب شـده اسـت، اظهار داشـت: 

“کل مساحت جنگلهای زاگرس ده میلیون هكتار است که در ظرف مدت کوتاهی یك- دهم از رویشگاه زاگرس از دست رفته است.”

رئیس انجمن مددکاری از شیوع بیماری خطرناکی به نام “زگیل تناسلی” خبر داد.به گفته ی وی، تاکنون حدود 1 میلیون نفر بـه آن مبـتال شـده اند و هیچ 
درمانی برای آن در ایران وجود ندارد.

نیروهای اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یك برنامه ی گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دسـت کم 
32 نفر به دلیل فعالیت در شبكه های اجتماعی و اینترنت نمودند.

در جریان آتش سوزی در یك واحد تولید سیمان در منطقه ی برازجان استان بوشهر، هفت کارگر دچار سوختگی شدید شدند.
23دست کم  زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های رجایی شهر و قزل حصار کرج و ارومیه در اقدامی سمبلیك، در اعتراض بـه موج اعدام ها که همزمان 

با روی کار آمدن دولت جدید در ایران آغاز شده است؛ دست به اعتصاب غذا زدند.
50اعتصاب غذای شش زندانی اهل سنت زندان قزل حصار که از ماه گذشـته آغاز و قـریب بـه  روز از آن می گذرد، هم چنان ادامه دارد و مسـئولین در دو  

هفته ی پایانی آذرماه، هیچ گونه توجهی به وضعیت وخیم ایشان نكرده اند.
11بیش از  زندانی محكوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار، از تاریخ 4 تا  آذر ماه و در پی انتقـال  زندانی محـكوم بـه مرگ بـه سـلول انفرادی  13 1800

جهت اجرای حكم، دست به اعتصاب غذا زدند.
40مادر  ساله ای پس از اعدام فرزند  ساله اش در زندان دیزل آباد کرمانشاه، با طناب دار دست به خودکشی زد. 52

“ناهید رحمانی” و “زیبا صادق زاده” مادر و همسر پیمان (امیر رضا) عارفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، در راه بازگشت از مالقات بـر 
اثر یك سانحه ی رانندگی جان خود را از دست دادند.

در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که “غالم حسین خالدی”، از محیط بانان دنا که متهم به قتل یكی از شـكارچیان بـوده، در دادگاه تبـرئه خواهد 
شد، اما در نهایت و بر اساس حكم قاضی، اعدام وی قطعی شد.

28“کیوان مومنی فرد”، “فرزاد هنرجو (ابوبكر)” و “شاهو ابراهیمی”، سه زندانی عقیدتی اهل سنت که در بهار سال  بازداشت شده بودند، در شعبه ی   1389
دادگاه انقالب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای، به اعدام محكوم شدند.

چهار زندانی سیاسی از اقلیت های عرب ساکن خوزستان، به نام های “عبدالرضا امیرخنافره”، “غازی عباسی”، “عبداالمیر مجدمی” و “جاسـم مقـدم پناه” 
که پیش تر به اتهام “محاربه با خدا” و “فساد فی االرض” طی حكم شعبه ی اول دادگاه انقـالب اهواز بـه ریاسـت قـاضی علی فرهادوند بـا مجازات مرگ 

مواجه و ماه گذشته نیز از زندان کارون به محل نامعلومی منتقل شده بودند؛ به دار آویخته شدند.
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*جمال حسینی 

علی کریمی جادوگری با مرام پهلوانی

    علی کریمی یكی از پدیده های فوتبـال ایران اسـت، بــازیكنان 

بـزرگ اروپایی در مورد تكنیك فوتبـال او سـخنان زیادی گفته اند، 

ویترین افتخارات این بــازیكن هم علی رغم تمامی تبـــعیضات و 

محـرومیت های صورت گرفته در طول حـیات ورزشـی اش، کم از 

بازیكنان سرشناس آسیا نیست، او را جادوگر فوتبال ایران لقب دادند 

اما شهرت وی تنها به زمین فوتبال محدود نمی شود. او در بـیرون از 

مستطیل سبز هم افتخاراتی کسب کرده است.

     علی کریمی، چهره ی جنجالی و منتقــد صریح فوتبــال ایران 

است، جنجال های رسانه ای او هیچ گاه برای مادیات نبـوده اسـت، 

هیچ مصاحبه ای از او در مورد حقوق عقـب افتاده اش نمی بـینید او 

اهل حضور در برنامه های صدا و سیما نیست.

     حمایت از معترضان به نتیجه ی انتخابات با بستن مچ بـند سبـز 

در جریان بازی با کره جنوبی و سرباز زدن از باز کردن مچ بند در بین 

دو نیمه بـر محبوبـیت او در بـین مردم 

افزود. اقـدامی که زندگی فوتبـالی او را 

هم در مستطیل سبز تحت شـعاع قـرار 

داد و به خداحـافظی او از تیم ملی علی 

رغم شایستگی ها انجامید.

     بـــــا وجود آن که جواد نكونام و 

مهدی مهدوی کیـا در واکنـش هـای 

جداگانه ای استفاده از مچ بـند سبـز را 

غیر سیاســـی اعالم کردند، اما در این 

میان علی کریمی از رد این قـــــضیه 

امتناع کرد.

     خداحافظی موقتی کریمی از تیم ملی و سپس کنارگذاشـتن او از 

پرسپولیس بـه اندازه ی کافی، این که کریمی بـه دلیل آن اقـدامش 

مغضوب واقع شده را نشان می داد اما این پایان ماجرا نبـود. کریمی 

در اســتیل آذین هم بــعد از مدتی مورد غضب ســردار آجرلو مدیر 

باشگاه استیل آذین قرار گرفت و به اتهام روزه خواری اخراج شد.

     دو سال پس از این ماجرا ها وی پیراهن خود را به مادر سـهراب 

اعرابی، از جانباختگان حوادث پس از انتخابات، بخشید. با این اقـدام 

شجاعانه شاعبه ها در مورد سیاسـی بـودن مچ بـندها تقـویت شـد؛ 

اقدامی که با واکنش رسانه های نزدیك به سپاه پاسداران همراه شد 

و علی کریمی، فتنه گر نامیده شد.

     الگوی ورزشی او ناصر حجازی است و فعالیت های خیرخواهانه 

و اجتماعی قابـل تعقـیب علی کریمی نیز نشـات گرفته از رفتارهای 

این شــخصیت محبــوب 

ورزشی فقید اسـت. کریمی 

عضو هیات امنای 

شـخصی خود پرداخت کرد. کمك بـه 

کودکان مبتال به بـیماری های خاص، 

قول کمك بـه پدر نابـینایی که آرزوی 

دیدن فرزندش را دارد در حاشـــیه ی 

تمریناتش، دل جویی از یك جانبـــاز 

پس از تعویض در یك بـازی رســمی 

وغیره، نمونه های بـــــارزی از دیگر 

فعالیت های اجتماعی اوست.

     او پس از مالقات با بلندقـد ترین و 

چاق ترین پســـران ایران که، آرزوی 

دیدار از نزدیك با او را داشـتند، تصمیم 

دیگری مبنی بر حـراج پیراهن هایش 

در زمان حضور در بایرن مونیخ و شـالكه و االهلی گرفت تا هزینه ی 

آن را در امور خیریه صرف کند. وی هم چنین یك بـار چك شـصت 

میلیون تومانی برگشتی باشگاه پرسپولیس را در فیس بـوك منتشـر 

کرد و گفت: “در صورت وصول چـك، آن را در امـور خیریـه صـرف 

خواهد کرد.”

     رفتار او با کودکان کار در خیابان که توسط یك رهگذر به رسـانه 

40ها درز پیدا کرد، یادآور شـخصیت کشـتی گیر محبــوب دهه ی  

شمسی، “غالمرضا تختی” اسـت که بـه تنهایی بـرای زلزله زدگان 

بـوئین زهرا در بـازار تهران کمك های مردمی جمع آوری می کرد. 

عملكرد این ورزشكار مردمی یكی از افتخارات حال حاضر جامعه ی 

ایرانی است و محبوبیت “محمد علی کریمی پاشاکی” خارج از زمین 

فوتبال نیز نشات گرفته از همین رفتار و منش پهلوانی اوست.

“خانه ی 

ســــــــازندگان فردا” در 

شهرستان ورامین است که 

محــــــل نگهداری جمع 

کوچكی از کودکان بــــی 

سرپرست و سالمندان اسـت. وی در پرداخت هزینه های درمان یك 

فوتسالیست که مبتال به بیماری سرطان شده بود نیز، پیش قدم شد. 

اقدامات بشردوستانه ی کریمی خاری در چشـم فدراسـیون فوتبـال 

ایران نیز بود و این موضوع زمانی به اوج خود رسید که وی لباس تیم 

19ملی فوتبال دختران زیر  سـال را که قـصد شـرکت در مسابقـات 

آسیایی داشتند؛ بـا هزینه ی 
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کوروش ضیغمی

به اهواز آلوده ترین شهر جهان خوش آمدید

     “اهواز آلوده ترین شهر جهان است.” این سر تیتر خبـری بـود 

که ماه گذشــته روی تمام خبــرگزاری ها رفت. گزارش کاملی از 

سوی سازمان بهداشت جهانی از ده شهر بـرتر آلوده ی دنیا که، در 

آن سهم ایران چهار شهر بود: اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج.

     دیدن قطره های بـاران پشـت پنجره و راه رفتن زیر آن، از آن 

اتفاق هایی اسـت که زیاد در اهواز تكرار نمی شـود. بــر اســاس 

گزارش سـازمان هواشناسـی کشـور میانگین بـارش ســاالنه در 

250خوزستان، کمتر از  میلی متر است؛ یعنی بـا احتسـاب جمعیت 

چهار و نیم میلیون نفری خوزستان، سهم هر شهروند خوزستانی از 

باران سالی دو دهم ثانیه 

اســـت و این همراه می 

شـود بـا آلودگی شــدید 

هوای ناشـی از شـهرك 

هــــای صنعتـــــی و 

پاالیشــــگاه های نفت 

اهواز و آبــــــــادان و 

پتروشــــیمی های گاز 

ماهشهر و بندر امام.

     در این چند ســــال 

اخیر ریزغبـارات سـمی، 

رادیواکتیو و کشنده ای  هم از صحرای عراق و عربستان به استان 

های غرب ایران سرازیر می شود. کریم دحیمی، فعال حقوق بشـر 

در رابطه با این که امریكا در جنگ امریكا و عراق، در فلوجه و بغداد 

از اورانیوم خفیف شده استفاده کرده به بـی بـی سـی فارسـی می 

گوید: “گرد و غبــار مســئله ی تازه ای نیســـت، اما پیش از این 

مشــكالت این چنینی ایجاد نمی شــد، دلیلش هم هور العظیم و 

دیگر مرداب هایی بود که در این محدوده وجود داشت، اما بـا طرح 

انتقـال آب کارون بـه زاینده رود تفریبـاً اکثر آن ها خشـك شـده 

است.”

     مقامات محیط زیست و نمایندگان مجلس ایران بارها در مورد 

ریزگردهای عراق و ورود آن بـه ایران سـخن گفته اند اما غسـان 

عاشور چندی پیش در گفت و گو با بی بـی سـی فارسـی احـتمال 

ورود ریزگرد از عراق به ایران را چندان درست ندانست و مسـئله را 

فرامنطقـه ای خواند و گفت: 

“اکثراً شـنیده می شــودکه 

ریزگردها و گرد و غبــــار از 

عراق به ایران وارد می شود، 

اما این درســت نیســت. دو 

سـال اسـت که بـا افزایش بـارندگی در عراق، ریزگردها بـه نحـو 

چشـمگیری کاهش یافته، در ضمن در منطقـه ی مرزی بـصره و 

مهران بادی نمی وزد که انتقال دهنده ی ریز گردها باشد.”

     این همه در حالیست که در روزهای پایانی آبان ماه امسال، در 

اهوازِ همیشـه خشــك و 

داغ باران بارید و مردم بـا 

شور به خیابان ها ریختند، 

دست ها را بـاال گرفتند و 

بـعد از مدت ها بـه گمان 

هوای پاك، نفسی عمیق 

کشــــیدند؛ ولی غافل از 

ذرات آمونیاك و قـطرات 

باران اسیدی. تا آخر شـب 

بــــیش از دو هزار نفر از 

مردم اهواز به دلیل تنگی 

نفس عازم بیمارستان ها شدند و این رقم تا پایان ظهر فردا بـه پنج 

هزار نفر و تا پایان هفته به بیش از ده هزار نفر رسیده بود. 

     شـــكرخدا موســــوی، نماینده ی اهواز در مجلس ایران در 

خصوص آخرین آمار بیماران تنفسـی اسـتان خوزسـتان می گوید 

20نزدیك به  هزار نفر در  روز گذشته به دلیل مشكالت تنفسی  19

بستری شده اند. آقای موسوی بـا اشـاره بـه این که هنوز گزارش 

دقیقی در این خصوص ارائه نشده، گفت: “مساله ای که وجود دارد 

این است که این عارضه ی تنفسـی در آینده نیز در این افراد باقـی 

می ماند.”

     اما موضع اسـتانداری خوزسـتان بـه این موضوع جور دیگری 

بود. اسدا... موسوی رئیس فوریتهای پزشكی استان خوزسـتان، در 

گفتگو بـا خبــرگزاری فارس اعالم کرد که بــر اســاس یكی از 

مصوبات اسـتانداری خوزسـتان، اعالم تعداد مراجعه کنندگان بـه 
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مراکز فوریتهای پزشكی در این استان بر اثر ناراحتی های ناشی از 

بـارش بـاران، ممنوع اسـت. بــه گفته ی وی این تصمیم مصوب 

29جلسـه ای اسـت که روز چهارشنبــه،  آبــان، در اســتانداری 

خوزستان برگزار شد.

     امیر دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه اهواز در مصاحبه بـا 

28خط صلح می گوید: “سه شنبه،  آبان ماه، بعد از بـاران پنجره ها 

را باز کردیم تا کمی هوای خنك بـه داخل خانه بـیاید. بـعد از چند 

ساعت مادرم احساس خفگی کرد تا جایی که گفت دیگر نمی تواند 

نفس بكشد. سریعاً با کمك خانواده، او را بـه بیمارسـتان گلسـتان 

منتقل کردیم و در آن جا سـیل آدم هایی را دیدیم که آن ها هم بـا 

این مشكل مواجه شده بودند. مسـئوالن بیمارسـتان اصالً آمادگی 

سرویس دهی به این حجم بـیمار را نداشـتند و بـعد از حـدود یك 

ساعت که نوبت ما شد و تخت خالی و کپسول اکسیژن به ما دادند، 

مدیر بیمارستان به مالقـات بـیماران آمد و اعالم کرد که موضوع 

جدی نیست و به زودی رفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد؛ اما 

از فردای آن روز فهمیدیم که این موضوع ادامه پیـدا کـرده و االن 

هم اسـتانداری بـخش نامه کرده که آمار بــیماران آلودگی هوا در 

اهواز، اعالم نشود. 

     او هم چنین در رابـطه بـا تمهیدات دولت و سـازمان ها بـرای 

مقابـله بـا این موضوع بـه ما گفت: “فعالً که هیچ خبـری نیسـت. 

هوای تهران دو دقیقه مه می گیرد، کل شـهر را دو روز تعطیل می 

کنند و این جا مردم دارند از نفس تنگی مـی میرنـد و هیـچ کـس 

اصالً برایش مهم نیسـت. ما بـه این رفتارها عادت کرده ایم. مردم 

خوزستان خیلی سال اسـت فهمیده اند سـهم شـان از دولت و این 

چیزها فقط یك قبرستان مرده، یادگار از جنگ است که سالی یك 

بار روز آزادسازی خرمشـهر یادش می افتند و بشـكه های نفت که 

پولش می رود در شهرهای دیگر بـرج و سـاختمان و دانشـگاه می 

شود و آلودگی اش برای ما می ماند.

     در همین رابطه ناصر کرمی دکترای اقلیم شناسی با حـضور در 

مناظره ی شبكه ی اول سیمای ملی ایران اظهار کرده: “در همان 

سال های ابتدای جنگ هم تا زمانی که خوزستان زیر بمباران بـود 

هیچ کس کاری انجام نداد تا این بمب به شـهر تهران افتاد. اکنون 

نیز برای مردم خوزستان هیچ کاری انجام نمی شود.”

     وی ادامه داد: “بارها از آلودگی هوای شهرهای تهران، اراك و 

مشهد که شاید در برخی مواقع به دو برابـر حـد اسـتاندارد رسـیده 

30باشد سخن گفته ایم اما در استان خوزسـتان در  درصد روزهای 

50سال آلودگی هوا  برابر حد مجاز است.” این کارشـناس محـیط 

97زیســت اضافه کرد: ” اکنون  درصد مردم اهواز مایل اند از این 

شـهر مهاجرت کنند؛ چرا که آن را یك جای نامناسـب و غیرقابـل 

سكونت تشخیص می دهند.”

     این همه در حـالی سـت که احـمد شـهید، گزارشـگر ویژه ی 

سازمان ملل نیز در بخشی از آخرین گزارش خود، به وضعیت آب و 

هوای آلوده در استان خوزستان، اشاره داشته است. وی در بخشـی 

از گزارش خود آورده است: “زیر ساخت ضعیف استان خوزسـتان، 

هم چنان یكی از دالیل دسترسـی محـدود بـه آب آشـامیدنی در 

بسیاری از محله های واقع شده در این اسـتان می باشـد. تصفیه 

خانه های آب اهواز که مطابق گزارشات، بـرای نیازهای جمعیتی 

2222 در حدود  نفر ساخته شده بودند، در حال حـاضر از جمعیتی 

در حـدود یك میلیون و نیم نفر پشتیبـانی می کند. گزارش شـده 

بود که کیفیت آب این منطقه به قدری نامناسب اسـت که حـتی 

برای شسـت و شـو نیز غیر قابـل مصرف اسـت و نمایندگان این 

منطقه در مجلس ابـراز نگرانی کرده و تقـاضای اقـدام کرده اند. 

پس از این که شرکت آب و فاضالب اهواز بـه سـكنه ی منطقـه 

اعالم نكرد که به دلیل بارش بـاران زیاد تصفیه خانه ی فاضالب 

را خاموش کرده و یا این که نتوانســته آب را بــه اندازه ی کافی 

تصفیه کند، مشترکین بـدون این که بـدانند، آب آلوده را مصرف 

کردند.”

     حاال معلوم نیست چه کسی قرار اسـت جواب گوی نفس های 

تنگ مادران و پدران خوزستانی باشد. نفس های تنگ جوانانی که 

می خواهند زندگی خود را میان بـــوی آمونیاك و منظره ی دود و 

نامهربانی های همیشگی دولت ها بسازند. خوزستانی که همیشـه 

بیش ترین ها را داده و کم ترین ها را گرفته است. خوزستانی که بر 

، بیش از  درصد از  68اساس اعالم گزارش دولت ایران در سال  91

درآمد خالص کشـور را تولید می کند و خودش حـتی ســهمش از 

باران هم چیزی نیست جز نفس های گرفته و آلوده و کارخانجاتی 

که هر روز بدون هرگونه نظارت درست در یك گوشه از شـهر سـر 

بـلند می کنند و نتیجه شـان بـرای مردم جز تنگ تر شـدن نفس 

هایشان نیست و خوزستانی که هنوز بـعد از جنگ هم، هر روز زیر 

بمباران آالینده های شیمیایی جان می دهد.
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دکتر محسن کدیور، محقق، نویسنده، اندیشمند دینی و فعال سیاسی اصالح طلب است. او که پس از انقـالب       

، تحصیل در رشته ی مهندسی را نیمه تمام رها کرد و در سال  تحصیل علوم دینی را در شـیراز آغاز  1359بهمن  57

1360کرد و نیمه ی خرداد  به حوزه ی علمیه ی قـم رفت، از شـاگردان آیت ا... منتظری و جوان ترین مجتهد دینی 

ایرانی محسوب می شود.

      با محسن کدیور در رابطه بـا حقـوق زنان از دیدگاه اسـالم و همین طور تفاوت دیدگاه های سـنتی فقـهی بـا 

نواندیشان دینی، گفتگویی داشتیم. آقای کدیور معتقد است که مراد از حق آزادی پوشش “ آزادی مطلق” نیسـت و 

می گوید: “ قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسالمی وجود نداشته باشد!”

4

ن
زنا

بهزاد مهرانی

حقوق زنان در اسالم در گفتگو با محسن کدیور

           آقای کدیور، آیا اسالم بـا آن چه امروزه جهان آزاد و 

فعاالن حقوق زنان از حقوق مسلم زنان می دانند سـازگاری 

دارد یا اسالم تعریف ویژه و متفاوتی برای “ حـق زن”  قـائل 

است؟

     اوالً، در هر دو سو مسئله به آن وضوحی که در سوال ترسیم شده 

نیست. آن چه حقوق مسـلم زنان در جهان آزاد و فعاالن حقـوق زن 

خوانده شـــده طیفی متنوع از رادیكال، معتدل و محــــافظه کار را 

تشكیل می دهد. مسلمانان نیز در این زمینه 

در سه گروه محافظه کاران سنتی، معتدالن 

غایت گرا و متجددان رادیكال قابل تقسـیم 

هستند. هر یك از این سـه گروه نیز طیفی را 

تشكیل می دهند. 

     ثانیاً، من تنها می توانم فهـم خـودم را از 

هر دو مقوله با هم مقایسه کنم، بـا توجه بـه 

این که نظرهای دیگری هم از هر دو ســـو 

هسـت. آن چه در دیدگاه معتدل از حقــوق 

بشر، حقوق مسلم زنان شناخته می شود، بـا 

دیدگاه معتدل مسـلمانان از حقــوق بشــر 

 ( 1387سازگار اسـت. در کتاب حـق الناس (

در این زمینه به تفصیل بحث کرده ام. کافی 

است به مقدمه ی آن مراجعه شود. 

     ثالثاً، کلیه ی حقوق بشر منوط به عدم اضرار به غیر و عدم تنافی 

با بهداشت، اخالق و امنیت عمومی اسـت. از منظر اسـالمی إعمال 

حقـــوق زنان و مردان نبـــاید بـــه نقـــض عفاف و نجابــــت 

) بیانجامد. موازین اسالمی عفاف یا نجابـت  )modesty/chastity

محدودیت هایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می 

کند. پاکدامنی از ارزش های ثابت اخالقی شریعت اسـالمی اسـت. 

اگر این اصل رعایت شود اسالم در حد فهم من با هیچ یك از حقوق 

مسلم زنان مشكلی ندارد. 

          در سایت شـخصی شـما بـعضاً بـا فتاوایی مواجه     

می شویم که چندان تفاوتی با نگاه مراجع سنتی در آن زمینه 

ندارد. برای مثال در مورد پوشش زنان، شما پوشیدن شلوار 

جین تنگ را بـرای زنان نهی کرده اید و در این زمینه حــتی 

عرف جامعه را نیز دخیل ندانسته اید، علت این هم پوشـانی 

چیست؟

اوالً، قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسالمی     

وجود نداشته باشد! این گونه هم نیست که 

مراجع سنتی سیاه و غیر آن سفید باشـد. در 

 ارزش ها و احكام ثابـت اسـالمی” فقـیه“

سنتیِ محافظه کار با فقیه معتدلِ غایت گرا 

اشتراك نظر دارند. البته مراجع سنتی اغلب 

قریب به اتفاق احكام شرعی استنباط شـده 

توسط فقهای گذشته را از ثوابـت می دانند، 

حال آن که من با موازین مشـخصی که در 

اصول فقـه خود اعالم کرده ام، بـه احـكام 

زمان مند و متغیر بسیار بیش تری از دیدگاه 

سنتی قائل هستم، و معتقدم بسیاری از آن 

چه حـكم شـرعی ثابـت پنداشـته شـده از 

مقـتضیات عرفی زمانی مكانی عصر نزول 

بوده اسـت. اما واضح اسـت که بـر خالف 

متجددان رادیكال من به اسـالم منهای شـریعت قـائل نیسـتم و در 

نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربـوط بـه گذشـته ی 

سپری شده نمی دانم. بر این اساس موضع دینی من بین دو گروه یاد 

شده است. 

     ثانیاً، نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سكوالریسـم دین یا 

ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئین ها، مكاتب و ایدئولوژی ها 

شود. مطابق موازین مسلم حقوق بشـر، دموکراسـی و سكوالریسـم 

پیرو هر دین و آئینی حق دارد موازین دینی و اخالقی معتبر در دین و 
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آئین خود را رعایت کند و توصیه نماید؛ آن چنان کـه 

اگر اهل عمل بـه تعالیم دینی خود نیسـت، یا اصوالً 

بی دین است، در هر سه صورت این از حقوق پایه ی 

بشر است که کسی را به دلیل باورها و اعمال دینی یا 

بی دینی نمی توان بر خالف نظر خود مجبـور کرد یا 

تخطئه نمود. اگر اعالم و توصیه به این موازین دینی 

و اخالقی با اجبار و مجازات دنیوی در صورت تخلف 

همراه نباشد، به صرف این که سلیقه ی کسـانی آن 

موازین را بــرنمی تابــد، نمی تواند آن ها را خالف 

حقوق بشر اعالم کرد. 

     ثالثاً، حـــتی در مضیق ترین دیدگاه ســــكوالر که دین امری 

شخصی است، رعایت اختیاری و آزادانه ی تعالیم دینی ارتبـاطی بـه 

حقوق بشر ندارد تا مورد چالش و تخطئه قرار گیرد.  

     رابـعاً، دختر جوانی از من تكلیف دینی خود را در مورد پوشــاك 

خاصی پرسـیده اسـت. من نیز “بـدون تعیین هرگونه مصداق” بــه 

موازین پوشش اسالمی در حد فهم خود اشاره کرده ام. مؤمنی که به 

تشخیص اسالمی مفتی باور داشـته، بـه تخصص وی در این حـوزه 

اذعان دارد، نظر او را می پذیرد و کسی که به هر دلیلی نظر یا فتوای 

او را نمی پذیرد، الزامی بــه عمل بــه آن ندارد. مگر کســی از غیر 

باورمند دعوت کرده که به نظر مفتی عمل کند!؟ بر من واضح نیست 

این پرسش چه ربطی به حقوق بشـر دارد. قـرار نیسـت “ایدئولوژی 

حقوق بشر” جای شریعت اسالمی و هلخه ی یهودی را بگیرد.  

     خامساً، عرف جامعه - آن هم جامعه ی غیرمسـلمان - در جایی 

که شرع ارزش ثابت و حكم الزامی دارد، قابل اسـتناد نیسـت. موارد 

رجوع به عرف در اصول فقه بـه دقـت تعیین شـده اسـت. آیا انتظار 

دارید به صرف عرف غالب غیرمسـلمانان، ارزش ها و احـكام ثابـت 

اسالمی تحت الشعاع قرار گیرد؟

     پرسش شما دو قسمت دارد. در پاسخ به قسمت اول باید بگویم، 

بی شك مراد از حق آزادی پوشش “آزادی مطلق” نیست، چرا که در 

کلیه ی جوامع، پوشش شهروندان چه زن و چه مرد حدودی دارد. به 

عنوان مثال در امریكا عریان ظاهر شــــدن در جوامع عمومی جرم 

          آیا اصوالً از نظر اسالم حق آزادی پوشش بـرای زنان 

به رسمیت شناخته شده است؟ برای مثال با توجه بـه تاریخ 

صدر اسـالم آیا اطالعی در دسـت هسـت که پس از آیه ی 

حجاب، برخورد پیامبر با زنانی که به هر دلیل نمی خواسـتند 

پوشش مورد قبول شریعت را رعایت کنند، چه بوده است؟

است. حداقـلِ پوشــش در جوامع عمومی در فرهنگ های مختلف 

متفاوت اسـت. از آن سـو، کسـی را نمی توان بـه پوشـیدن اونیفورم 

خاص یا استفاده از رنگ خاصی در پوشاك مجبور کرد.

     اسالم به عنوان مقـدمه ی الزم عفاف و پاکدامنی بـرای زنان و 

مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را الزم دانسته اسـت. 

این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن 

تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشـد. 

در صورت رعایت این حداقل، زن و مرد مسلمان شرعاً از حق آزادی 

نسبـی پوشـش بـرخوردارند. این الزام، الزام دینی اسـت، نه اجبــار 

حقوقی و قانونی قابل مجازات. 

     ضمن این که حداقـلِ پوشـش در هر جامعه بــه قــانون گذار و 

فرهنگ پذیرفته شده ی آن بستگی دارد. حداقلِ قانونیِ پوشش می 

بـاید از حداقـلِ دینی آن کمتر باشـد تا، اوالً اختیارِ آزادانه یِ مومنان 

معنی داشته باشد، ثانیاً حقوق شهروندان غیربـاورمند بـه آن دین نیز 

رعایت شود. در هر صورت “حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شـرعی 

 .( 1391است”(تیر 

     اما درباره ی قسمت دوم پرسش: پس از نزول آیات پوشش هیچ 

سـندی دال بـر نافرمانی و عدم رعایت بـانوان مســلمان از موازین 

اسالمی از یك سو و اجبار و مجازات متخلفان از سوی پیامبـر (ص) 

یا ائمه (ع) یا خلفا در دســت نیســت. ضمناً آخرین دیدگاه های من 

درباره ی پوشش بـانوان، در سلسـله مقـاالت “تأملی در مسـئله ی 

) قابل مطالعه است.  1391حجاب” (

     این مسئله اختصاصی به بانوان ندارد. هر مرد و زنی مشمول این 

          آیا یك زن، بدون این که بخواهد بـه احـكام فقـهی ِ 

اجتماعی مربـــوط بـــه زنان عمل کند، می تواند هم چنان 

مسلمان باقی بماند؟ 
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حكم می شوند. فقه بخش عملی اسالم است. مسـلمانی که اوالً بـه 

اعتقادات اسالمی باور داشته باشد، ثانیاً احكام عملی مالزم با نبـوت 

را نیز انكار نكند و حداقل بخشی از مناسك و عبادات اسـالمی را بـه 

جا آورد، ثالثاً بــرخی وظایف شـــرعی خود را عمل نكند، هم چنان 

مسلمان اسـت، و چون شـهادتین را نظراً و عمالً انكار نكرده اسـت، 

احدی حق ندارد او را نامسلمان بداند. 

     به عبارت دیگر مسلمان بر دو قسـم اسـت: اول مسـلمان عامل 

که، مومن خوانده می شــود، دوم مســـلمان تارك (ترك کننده ی 

برخی وظایف دینی) که بی عمل اسـت. مسـلمانی که تارك بـرخی 

احكام دینی است، اگر خود در علوم دینی متخصص است، که بحثی 

نیست، در غیر این صورت عذر بی عملی وی تنها در صورتی مقبـول 

است که از نظر یك متخصص علوم دینی (مجتهد) دلیل موجهی بر 

ترك آن حكم شرعی اقامه شده باشد.  

     اوالً، ده سال قبل در نوشتار “حقـوق بشـر و روشـنفكری دینی” 

) به تفصیل  ، و سپس کتاب حق الناس،  1387(آفتاب، تابستان  1382

بر تقدم اعالمیه ی جهانی حقوق بشر بر فهم غالب فقها از شـریعت 

(اسالم سـنتی)، اسـتدالل کرده ام. دلیل این تقـدم عقـالئی بـون، 

عادالنه بودن، اخالقی بودن و کارآمدتری مفاد اعالمیه ی یاد شـده 

بـر بـرخی فتاوای ماضی بـوده که بــدون اجتهاد جدید در شــرایط 

متفاوت با ظرف استباط اولیه، تكرار شده اند.   

     ثانیاً، اگر شریعت را ارزش های اخالقی بدانیم (نه نظام حقوقی)، 

در این صورت واضح است که برای یك مسـلمان مومن رعایت این 

ارزش های ثابت اخالقی قابل ترك نیست و حقوق بشر مورد قبـول 

ایشان، نمی تواند بـا این ارزش های ثابـت اخالقـی منافاتی داشـته 

باشد. نگاه من بـه شـریعت این گونه اسـت. واضح اسـت که بحـث 

درباره ی حقوق مسلم بشر است، یعنی مواردی که سند معتبـر بـین 

المللی بر به رسمیت شناخته شدن آن در دسـت اسـت، نه هر چیزی 

که بدون سند معتبر بین المللی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود.

     الف. عقد ازدواج حقوق و تكالیف طرفینی دارد، اگر در ضمن عقد 

شرطی گذاشته نشـده باشـد، زوجین نمی توانند بـیش تر از حقـوق 

          آیا در نگاه یك مسلمان باورمند، حقوق بشر باید خود 

را بـه چارچوب احـكام شـریعت محـدود و محـصور کند یا 

بالعكس؟

          آقـای کدیور، آیا یك مرد، بـه صرف همسـر یك زن 

بودن از نظر اسالم این حق را دارد که نوع پوشـش و شـكل 

مراودات همسر خود را تعیین کند؟

دینی از هم انتظاری داشته باشند. 

     ب. حقوق اسالمی (در حد فهم من) در این زمینه حق خاصی به 

مرد نداده اســت، هرچند بــرای هر دو زوج تكالیفی را در این زمینه 

تعیین کرده است. به زبان دیگر شوهر بر همسـر خود والیت ندارد تا 

بدون رضایت و اختیار زن برای وی تعیین تكلیف کند.  

     پ. حداقــل های پوشــش و مراودات فرد متاهل اموری دینی 

هستند که کم و زیاد کردن آن به دست مرد یا زن نیست. باور دینی و 

میزان پابندی هر یك از زوجین تعیین کننده ی این حداقل هاست. 

     ت. زن و شوهر، به عنوان یك مسـلمان، می توانند از فریضه ی 

امر بـه معروف و نهی از منكر همانند دیگر مسـلمانان نسبــت بــه 

شـــریك زندگی خود اســـتفاده کنند، اما اعمال این فریضه امری 

متفاوت از حقوق و تكالیف متقابل زناشویی است. 

     ث. واضح است که زندگی زناشویی فارغ از حداقل های حقوقـی 

به تفاهم طرفینی نیاز مبرم دارد. 

     اوالً، فقه سنتی خود را در “اجتهاد در فروع” محصور کرده است. 

مبـانی معرفتی این گونه اجتهاد جهان شناســی، معرفت شناســی، 

انسان شناسـی و الهیاتی اسـت که مورد “بـازخوانی انتقـادی” قـرار 

نگرفته است. در این رویكرد قـرآن”کتاب قـانون” و شـریعت “نظام 

حقوقی” است و کتاب و سنت “منتزع از تاریخ” مورد استناد قـرار می 

گیرند. حق عقل در اجتهاد، عمالً رعایت نشـده و اخالقـی و عادالنه 

بودن فتوا، دغدغه ی زمان استنباط فقیه نبوده است. 

     ثانیاً، تفقه من مبتنی بر “اجتهاد در مبانی و اصول” است. “اجتهاد 

در مبـانی” یعنی اجتهاد در مبـانی جهان شناسـی، معرفت شناسـی، 

انسان شناسی و الهیاتی و توجه به دسـتاوردهای فلسـفه ی اخالق، 

فلسفه ی حقوق، فلسفه ی سیاسـت و بـه طور کلی علوم مرتبـط بـا 

موضوع حكم شرعی. “اجتهاد در اصول” یعنی اجتهاد در اصول فقـه 

از قبــیل توجه بــه اصول هرمنیوتیك، “نگاه تاریخی” بـــه متن، 

بازخوانی متن در زمینه، قرآن بـه مثابـه ی “کتاب هدایت” (نه کتاب 

قانون)، شریعت به مثابه ی”ارزش های اخالقی” (نه نظام حقوقی) و 

رعایت چهار اصل لزوم عقالئی بودن، عادالنه بودن، اخالقی بودن و 

کارآمدتر بودن نسبت به راه حل های رقیب در زمان استنبـاط حـكم 

شرعی. 

         

          و در پایان مبانی معرفتی فقه سنتی چه تفاوتی با فقه 

نواندیشان دینی ای چون شما دارد؟

   ممنون از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

ن
زنا
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*رضا نجفی 

نگاهی به بازار سیاه کتاب در ایران و غیاب قانونی به نام کپی رایت

     احتماالً اگر مسافری آلمانی گردشی در خیابان انقالب تهران کند 

که بورس کتاب فروشان و در عین حال مرکز دست فروشـان کتاب و 

سی دی و دی وی دی این شـهر اسـت، شـگفت زده شـود از این که 

ببـیند کتاب “نبـرد من” اثر “هیتلر” که در خود آلمان اجازه ی انتشـار 

ندارد، با مجوز رسـمی وزارت فرهنگ و ارشـاد در کتابفروشـی ها بـه 

فروش می رسـد؛ اما بـرخی از رمان های جورج اورول، میالن کوندرا، 

دی.اچ الرنس، و دیگران را به علت ممنوعیت چاپ، باید از بازار سـیاه 

خریداری کند که البته بازار آن هم گرم است.

     بی شك این مسافر فرضی ما، باز شـگفت زده خواهد شـد که می 

توان بـه آسـانی از دسـتفروش های خیابـانی دی وی دی جدیدترین 

فیلم های روز هالیوود را که هنوز در اروپا نوبــت اکران نگرفته اند، در 

بهترین کیفیت و با زیر نویس فارسـی بـه بـهای حـدود چهل سـنت 

خریداری کرد. بـهای نرم افزارهای 

ویندوز، فتو شــاپ یا بـــازی های 

رایانه ای گاه حـتی از این هم ارزان 

تر است. بازار سیاه کتاب شـاید بـه 

این ارزانی نباشـــــد اما آن نیز در 

مقایسه با کتاب های اصل و دارای 

مجوز رسـمی چاپ، مقــرون بــه 

صرفه تر است.

     ایران یكـی از پـر رونـق تریـن 

بـازار سـیاه های جهان را در حــوزه ی کاالهای ممنوعه دارد از مواد 

مخدر گرفته تا مشروبات الكلی و از دی وی دی های فیلم و موسیقی 

تا کتاب. یكی از اصلی ترین دالیل رونق این بازار سـیاه دسـت کم در 

حوزه ی محـصوالت فرهنگی مانند فیلم، کتاب و دی وی دی ها بـه 

قـوانین ضعیف و عدم دفاع دولت از محـصوالت داخلی و نپیوســتن 

ایران بــه کنوانســیون ژنو یا همان عهد نامه ی دفاع از حــق مولف 

موسوم به کپی رایت است.

     شبكه ی گسترده و منظم پخش، بهای اندك این محصوالت و به 

ویژه در مورد کتاب کیفیت گاه بـــهتر از نســـخه اصل، این گمان را 

تقویت می کند که برخی افراد دولتی در این تجارت پر سود مشـارکت 

دارند. این ظن و گمان درباره ی بازار مشروبات الكلی و مواد مخدر که 

به مراتب سودآورتر از کتاب و نرم افزارهای الكترونیكی اسـت نیز، بـه 

قوت مطرح است. این تجارت زیرزمینی هر چند به زیان سیاست های 

فرهنگی حكومت است اما به سبب سودآوری، بـرخی از افراد دولتی را 

درگیر خود می کند.

آثار مشـمول سانســور، 

نامزدهای صدر نشـــین 

بازار سیاه کتاب

     در ایران آثاری که گرفتـار 

سانسـور می شـوند، شــانس 

خوبی بـرای عرضه ی نسـخه 

ی بدون سانسور در بازار سـیاه 

می یابند. اما کدام حوزه ها بیش تر مشمول سانسور قرار می گیرند؟ در 

ایران به ویژه کتاب های چند حوزه با حساسیت و سختگیری بیشتری 

بررسی و سانسور می شود. 

1. آثاری که از لحاظ سیاسی منتقد یا دارای نظرگاهی متفاوت نسبـت 

به دیدگاه های سیاسی جمهوری اسالمی باشد. بـرای نمونه انتقـاد از 

رهبر ایران و یا ابـراز نظری مخالف 

با دیدگاه های اعالم شده ی رهبر، 

بـرنامه هسـته ای ایران، پیشـنهاد 

رابطه با امریكا یا اسرائیل، انتقـاد از 

روحـانیون از جمله موضوعات تابـو 

شمرده می شوند. 

2. آثاری در نقـــد دین، بـــه ویژه 

مذهب شـیعه، تبــلیغ ادیان دیگر، 

حتی آثاری با رویكردی متفاوت بـا 

دیدگاه رسـمی جمهوری اسـالمی دربـاره ی مذهب (بـرای نمونه در 

سال های اخیر کتاب هایی با موضوع عرفان شرق دور با تصور این که 

رقیبی برای دین اسالم شمرده شود) اغلب اجازه ی انتشار نمی یابند یا 

به شدت سانسور می شوند. 

3. آثاری که در آن ها صحـنه ها و روابــط اروتیك یا حــتی روابــط 

خصوصی خارج از ازدواج به تصویر کشیده شده اند، سانسور می شوند 

یا اجازه ی چاپ نمی گیرند.

4. آثاری که از دید کارشناسان سانسور ایران، تبـلیغ شـیوه ی زندگی 

غربی شـمرده شـود، سانسـور می شـوند یا اجازه ی چاپ نمی گیرند. 

برای نمونه صحنه های نوشیدن الكل، رقص، بـرهنگی زنان و گاهی 

حتی اشاره به موسیقی جاز و کراوات و پاپیون سانسور شده است.

     شـدت سانسـور و حساسـیت در هر کدام از حـوزه های یاد شـده 

متفاوت است. برای نمونه سانسور از دیدگاه سیاسـی بـا شـدت بـیش 

تری صورت می گیرد و سـپس بـه ترتیب سانسـور مذهبـی و آن گاه 

سانسور اخالقی و در نهایت سانسور فرهنگی با دقـت و جدیت دنبـال 
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می شود.

     اما مســـــئله ی اصلی در این 

میان، نبـــود یك دســــتورالعمل 

مشخص برای سانسور است. از این 

رو سانسور بدون ضوابط مشخص و 

معینی صورت می گیرد و تابـــــع 

سلیقه ی کارمندان اداره ی سانسور 

است. به این ترتیب بیش تر اوقـات 

شخص کارمند سانسور، با اختیارات فراوان خود با تفسیری سلیقـه ای 

و شخصی شدت سانسور را تشدید می کند. برای نمونه بـارها رخ داده 

است که رمانی علیه فاشیسم یا دیگر سیسـتم های توتالیتاری بـا این 

تفسیر که نقدی غیر مستقـیم علیه جمهوری اسـالمی یا نظام والیت 

فقیه است، مجوز انتشار نگرفته اند.

     بیش و کم هر کتابی که با استقبال خوانندگان روبه رو باشد، سر از 

بازار سیاه کتاب در می آورد. بخش اعظم بازار سـیاه کتاب، اختصاص 

بـــه کتاب هایی دارد که پر خواننده اند اما اجازه ی انتشــــار ندارند. 

بسیاری از این کتاب ها در حكومت پیشین چاپ شـده بـودند و اکنون 

در جمهوری اسالمی چاپ آن ها با ممانعت روبه روست؛ بـرای نمونه 

رمان ها و اشعار عاشقانه یا اروتیك مانند شـعرهای فروغ فرخزاد، آثار 

دی. اچ. الرنس، نانا اثر امیل زوال، رمان های عاشقـانه و عامه پســند 

نویسـندگان ایرانی مانند محـمد حـجازی، ر.اعتمادی، پرویز قـاضی 

سعید و غیره؛ آثاری با مضامین ضد مذهبی یا با رویكردی انتقادی بـه 

مذهب مانند برخی از داستان ها و نوشته های صادق هدایت، آثاری از 

احمد کسروی، سی و سه سال علی دشتی و غیره؛ و به طور کلی کتاب 

هایی که بــه هر دلیل بـــه گمان ماموران اداره ی سانســـور، مضر 

تشخیص داده شـده اند، مانند آثاری از فروید، انجیل، آثاری در حـوزه 

ی بودیسم و عرفان های شرق آسیا ( بـه این گمان که رقیبـی بـرای 

مذهب رسمی کشور شمرده می شود) و غیره.

     گاهی نیز کتاب های بـازار سـیاه در دوره ی دولت های پیشـین، 

برای نمونه در زمان دولت میانه روی محـمد خاتمی، اجازه ی انتشـار 

یافته و سپس با لغو مجوز چاپ آن ها در دولت های بعدی، سر از بـازار 

1984ســــیاه درآورده اند؛ آثاری از میالن کوندرا، رمان  و مزرعه ی 

حیوانات جورج اورول از این دسته اند. حتی گاهی در بازار سـیاه آثاری 

یافت می شـود که ابـتدا در دولت های تندرویی چون دولت محــمود 

نمونه هایی از آثار بازار سیاه کتاب

احمدی نژاد مجوز چاپ یافته اند و سـپس 

توقیف شده اند از جمله خاطرات روسپیان 

غمگین من اثر مارکز، یا نارتســـــیس و 

گلدموند اثر هرمان هسه.

     نباید پنداشـت که همه ی کتاب های 

بـازار سـیاه، کتاب هایی هسـتند که چاپ 

رسـمی آن ها ممنوع اســت. گاهی کتاب 

هایی نیز که چاپشان پرفروش اسـت، بـه 

شـكل زیرزمینی کپی و تكثیر می شـوند و بـا بــهایی اندکی ارزان تر 

بدون اجازه ی ناشر و صاحبـان اثر بـه موازات نسـخه های اصلی بـه 

فروش می رســــند؛ بــــرخی واژه نامه ها، فرهنگ ها، کتاب های 

دانشــگاهی و رمان های پرفروشــی مانند هری پاتر از این جمله اند. 

نكته ی جالب در این اسـت که گاهی نســخه های غیر اصل که بــا 

تكنیك های متفاوتی مانند زیراکس، ریســــوگراف و غیره تهیه می 

شوند، به سبـب اسـتفاده از کاغذهایی مرغوب تر یا صحـافی و جلدی 

مناسـب تر، کیفیتی بـهتر از نسـخه ی اصلی دارند و بـه سبــب عدم 

پرداخت هزینه هایی مانند حـروفچینی، طراحـی جلد، حـق التالیف یا 

ترجمه با بهایی ارزان تر به فروش می رسند.

     عمده کتاب های یاد شده را می توان به سادگی از دست فروشـان 

خیابـانی تهیه کرد، اما بـرخی کتاب ها نیز یافت می شـوند که کسـی 

جرات عرضه ی مستقـیم آن ها را در بـازار ندارد. این آثار کتاب هایی 

هستند که مستقـیم یا غیر مستقـیم علیه رهبـر جمهوری اسـالمی یا 

حـكومت اسـالمی نوشـته شـده باشـند، مانند کتاب های گروه های 

مخالف جمهوری اسالمی. از این رو شگفت بـه نظر می رسـد که گاه 

می توان کتاب هایی را در انتقـاد یا حـتی رد اسـالم در خیابــان های 

تهران یافت اما چاپ و فروش حـتی زیرزمینی آثار انتقـادی سیاســی 

علیه جمهوری اسالمی به مراتب خطرناك تر است و با حساسیت ویژه 

ای پیگیری و مجازات می شود.

     به هر حـال قـرار گرفتن نام یك کتاب در فهرسـت سـیاه وزارت 

ارشاد، شانس بزرگی برای انتشار وسیع تر آن در بازار سیاه شمرده می 

شـود. در این میان تنها رعایت کنندگان قـانون، یعنی ناشـر رسـمی و 

نویسـنده و مترجم، از لحـاظ مالی متضرر می شـوند اما خود اثر که در 

شكل چاپ قانونی اش به طور متوسط دو یا سه هزار نسـخه از آن بـه 

فروش می رسید به تیراژهای باالتر (بسته به استقبال بازار گاهی حتی 

برخی مالحظات درباره بازار سیاه کتاب در ایران
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تا چند ده هزار نسخه) دست می یابـد و تكثیر کنندگان زیرزمینی اش 

را با سود قابل توجهی روبه رو می کند.

     نكته ی طنز آمیز در این میان، این است که برخی نویسندگان که 

به هر دلیل امیدی به فروش بـاالی اثر خود ندارند، از قـرار گرفتن نام 

کتاب شان در فهرست سیاه وزارت ارشـاد یا دیگر نهادهای حـكومتی 

استقبال می کنند. حتی گاه دیده شده است برخی نویسندگان به شیوه 

های گوناگونی مانند شایعه پراکنی، نوشـتن نقـدهایی بـا نام مسـتعار 

علیه کتاب خودشان کوشـیده اند تا اثرشـان مغضوب نهادهای دولتی 

شود تا به شهرت برسـند و شـانس ایجاد تقـاضا در بـازار سـیاه بـرای 

اثرشان فراهم شود.

     اما همیشه وجود بازار سیاه و بیش از آن عدم پذیرش قـانون حـق 

مولف، به سود مصرف کننده نبوده است. افزون بر این که بازار سـیاه و 

عدم رعایت قــانون کپی رایت بــه زیان 

مالی ناشر و صاحـب اثر بـوده اسـت، گاه 

خود خوانندگان نیز بـه دالیلی دیگر زیان 

دیده اند. بـرای نمونه عدم رعایت قـانون 

کپی رایت در ایران موجب شــده بــارها 

ترجمه هایی نازل از کتاب های پرفروش 

در کشور منتشر شود. گاهی حـتی بـرخی 

افراد بـــا اندکی تغییر و بازنویســـی نثر 

ترجمه ای قدیمی، کتابی را به نام ترجمه 

ی جدید به بازار فرسـتاده اند. یك نسـل پیش، در دوره ای که ناگهان 

آثار نویسنده ی اتریشی، اشـتفان تسـوایگ، در جامعه مد شـده بـود، 

برخی ناشران سـودجو، آثار نویسـندگان دیگری را نیز بـا نام اشـتفان 

تسوایگ روانه ی بازار کردند. همین بـال سـر نویسـندگانی چون آگاتا 

کریستی و عزیز نسین هم آمده بود. گفته می شـود شـمار آثاری که از 

این نویسندگان در ایران منتشر شـده اسـت بـیش از تعداد کتاب های 

شان است!

     هم چنین کنترل ناپذیری بازار سیاه، موجب شده اسـت هرگز آمار 

دقیقی از میزان فروش یا شـمار خوانندگان آثار ممنوعه وجود نداشـته 

باشد. بـرای نمونه هیچ کس نمی داند چندین صدهزار نسـخه از رمان 

بـوف کور صادق هدایت، پدر داســتان نویســی مدرن ایران تاکنون 

منتشرشـده اسـت. از آن گذشـته رواج پدیده ی تهیه ی نسـخه های 

الكترونیكی و حـــتی پی دی اف کتاب ها و گذاردن آن ها در فضای 

اینترنتی بــدون اجازه ی ناشــر یا صاحــب اثر، عمالً تخمین میزان 

خوانندگان یك اثر را ناممكن ساخته است.

...و جای خالی قانون حق مولف

     از آن گذشته نپیوستن ایران به پیمان نامه ی ژنو درباره ی حقـوق 

مولف، موجب ناخرسندی و عصبانیت ناشـران و نویسـندگان جهان از 

ناشران ایرانی شده و صنعت چاپ و نشـر ایران را در کشـورهای دیگر 

به ویژه در اروپا و امریكای شمالی دچار بدنامی ساخته است. در سـطح 

کالن تر عدم پذیرش این معاهده از سوی ایران، مانعی برای پیوسـتن 

این کشور به سازمان تجارت جهانی نیز شمرده می شود.

     هر چند بسـیاری از نویسـندگان و مترجمان و حــتی بخشــی از 

خوانندگان ایرانی از موافقـان پیوسـتن ایران بـه معاهده ی کپی رایت 

هسـتند، نه مقـامات دولتی چندان دغدغه ای در این بــاره دارند و نه 

بیش تر ناشران در این باره خوش بین هستند.

     مقامات دولتی می دانند که در صورت پیوستن بـه این پیمان نامه، 

ناشران خارجی به آسانی اجازه ی سانسور 

کتاب های شـان را در ایران نخواهند داد. 

اما دلیل اصلی بی میلی عمده ی ناشـران 

ایرانی سبب دیگری دارد. به دلیل بحران 

در صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران، که 

ناشی از هزینه های بـاالی چاپ و نشـر، 

پایین بودن سـرانه ی مطالعه و در نتیجه 

پایین بودن شـمارگان کتاب های چاپی، 

وجود ممیزی ســــخت گیرانه نهادهای 

دولتی و غیره، ناشـران از این هراس دارند که افزوده شـدن هزینه ی 

دیگری به نام هزینه های کپی رایت بـه مشـكالت آنان، ایشـان را از 

همین فعالیتی که به دشواری انجام می دهند هم، بازدارد.

     البته در سال های اخیر برخی از ناشران کوشـیده اند بـا مذاکره بـا 

ناشران خارجی و متقاعد کردن آنان به بحرانی بـودن وضعیت چاپ و 

نشر در ایران، موافقت این ناشران را در سـهل گیری بـیش تر در ارائه 

ی اجازه ی انتشار آثارشان به ناشران ایرانی، جلب کنند. از سوی دیگر 

بسیاری از ناشران خارجی نیز با کسب آگاهی از اوضاع چاپ و نشـر در 

ایران به رعایت نمادین کپی رایت از سوی ناشران ایرانی رضایت داده 

اند.

     به این ترتیب بـه نظر می رسـد، رفته رفته راه حـل های میانه ای 

یافت شود و ناشران بـیش تری بـه ناشـرانی چون ققـنوس و افق که 

اقدام به اخذ اجازه ی ترجمه و نشر از ناشر خارجی می کنند، بـپیوندند. 

بی شـك در این صورت خوانندگان ایرانی بـا اطمینان بـیش تری بـه 

کیفیت ترجمه ها، سراغ این کتاب ها خواهند رفت. 

*نویسنده و منتقد ادبی
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 روز تنهایی: گزارشی اجمالی از حصر رهبران جنبش سبز1000

هستی پارسی گهر

     حصر رهبران شناخته شده ی جنبـش سبـز، جنبشـی که پس از 

اعتراض به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شكل گرفته اسـت، 

یكی از چالش های مهم حـكومت جمهوری اســالمی در زمینه ی 

حقوق بشر محسوب می شود که با گذشـت بـیش از هزار روز از آن، 

کماکان الینحل باقی مانده است؛ بـا تغییر دولت جدید در ایران، که 

به دولت اعتدال معروف است امیدها برای رفع حصر رهبران جنبش 

سبز بیش از پیش شده است.

     حصر رهبران جنبـش سبـز بـه همراه همسـران ایشـان، پس از 

1389فراخوان آن ها به گردهمایی روز  بهمن ماه  با محاصره ی  25

منزل این دو مقام بلند پایه ی سابق جمهوری اسالمی، آغاز شـد که 

29با سخنرانی احمد جنتی، در نماز جمعه ی  بهمن ماه، شكل جدی 

تری به خود گرفت و از یكم اسفند ماه همان سال به صورت رسـمی 

آغاز شد.

     از روزهای ابتدایی حصر، سیلی از مواضع و بـیانیه های انتقـادی 

گروه های حقوق بشری، سیاسی و شخصیت ها نسبـت بـه آن آغاز 

شد. اولین روزهای حصر همزمان با اعتراضات خیابانی در سه شنبـه 

های اعتراضی بود که یكی از خواسته های مهم معترضین رفع حصر 

رهبران بود. در این میان اعتراضات جهانی بـه حـصر این دو کاندید 

ریاست جمهوری نیز آغاز شـد؛ کمپینی که تاکنون بـه ثمر ننشسـته 

است.

     بـا فروکش کردن موج اعتراضات خیابـانی، مهدی کروبـی بـه 

آپارتمان کوچكی متعلق به وزارت اطالعات منتقل شد و با این جابه 

جایی، فاطمه کروبی به دلیل مشكالت محل جدید از همسرش جدا 

و عمالً از حصر خارج شد. پس از گذشت چند روز محمد تقی کروبی 

و دختران میرحسـین موسـوی و زهرا رهنورد تحـت تدابـیر امنیتی 

خاصی موفق به مالقات با والدین خود شدند.

     عدم بـرخورداری از هواخوری و پیاده روی، بازداشـت و یا تهدید 

فرزندان محـصورین، ممانعت از حـضور در مراسـم تحـریم اقــوام 

نزدیك، حـضور مامورین در مالقــات ها، ممنوع المالقــات کردن 

طوالنی مدت، ممنوع المالقــات کردن بــرخی از اعضای خانواده، 

برخورد توهین آمیز و بـعضاً ضرب و شـتم فرزندان در حـین ورود یا 

خروج به محل حصر، انتشار اخبار و گزارشات خالف واقـع از سـوی 

رسـانه های نزدیك بـه حـاکمیت در خصوص ســالمت ایشــان، 

محدودیت و بعضاً ممانعت از تماس تلفنی و محدودیت در دسترسی 

به کتاب و رسانه از جمله موارد اهم نقض حقوق این سـه نفر در طی 

این مدت بوده است.

      هـم چنیـن ممانعــت از 

درمان کامل بـیماری ها بــه 

انتقال مهدی کروبـی در سـه 

نوبت بـه بیمارسـتان انجامید؛ 

غلظت خون بــاال، کمبـــود 

D، عفونــت ریــه،  ویتامیـن

مشـكالت ضربـان قلبـی، درد مفاصل، آرتروز زانو، از جمله مواردی 

است که وی را روانه ی بیمارستان کرده است، به عالوه میرحسـین 

موسوی  نیز یك بار دچار عارضه ی قلبی شدید شد.

     تا امروز هیچ کسی مسئولیت حصر را بر عهده نگرفته است اما، با 

روی کار آمدن دولت حسن روحـانی صحبـت کردن از آن هم دیگر 

تابو نیست و چالش جدید دولت روحانی و دستگاه قضایی در پاسخ به 

این پرسش تناقضاتی را در اظهارات مقامات قضایی کشور بـه وجود 

آورده است.

    غالم حسـین محسـنی اژه ای، دادسـتان کل کشـور که پیش تر 

بدون تایید حصر، از محدودیت تردد و قطع ارتبـاطات تلفنی سـخن 

گفته بود و آن را به صالح خود موسـوی و کروبـی و رهنورد دانسـته 

بــود، در گفتمان امروزی خود بحـــث از نوعی “مجازات” را مطرح    

می کند که قرار است کماکان ادامه داشـته باشـد. وزیر دادگسـتری 

دولت حســن روحــانی نیز، در ســخنانی عنوان کرد که پرونده ی 

رهبران جنبش سبـز بـه شـورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شـده 

است. اظهارت این مقـام دولتی هرچند اثبـات کننده ی غیرقـانونی 

بـودن حـصر اسـت اما بـا این حــال امیدهایی را در میان هواداران 

میرحسـین موسـوی و مهدی کروبــی ایجاد کرد؛ چرا که ریاســت 

شورای امنیت ملی با حسن روحانی است و دبـیر آن علی شـمخانی، 

وزیر سابق دفاع در دوره ی اصالحات است.

176     بر اساس اصل  قانون اساسی ایران یكی از اهداف شـورای 

امنیت ملی تعیین سیاســت های دفاعی  و امنیتی در محــدوده ی 

سیاست های کلی تعیین شده ی رهبری است؛ یعنی به عبـارتی رفع 

حصر زمانی اجرایی خواهد شـد که در تضاد بـا سیاسـت های کالن 

رهبر نباشد.

     در چنین تابلویی با توجه به وعده های آقـای حسـن روحـانی و 

16تائید تلویحی این وعده در سخنرانی  آذر ماه، امید فعاالن حقـوق 

بشری و طرفداران وی بـرای اتمام این روند و رفع حـصر از آقـایان 

موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هم چنان باقی است.
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بررسی حقوقی حصر خانگی در ایران

*اشرف قربانی

     میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسالمی، 

و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی، نامزدان 

1388انتخابات ریاست جمهوری سال  بودند که در همان سال 

رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد، در شرایط مورد مناقشه 

برنده ی انتخابات اعالم گردید. اعالم این پیروزی به اعتراض 

های گسترده از طرف حامیان این دو کاندیدا در تهران و برخی 

شهرهای بزرگ ایران منجر شد که متاسفانه از سوی مسئوالن 

حكومت ایران با نهایت خشونت سرکوب شدند. در ادامه ی این 

سرکوب ها بسیاری از روزنامه نگاران، منتقدان دولت و فعاالن 

مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و 

محاکمه شدند. مسئوالن جمهوری اسالمی ایران که پس از 

انتخابات، فعالیتهای مهدی کروبی و میرحسین موسوی و 

همسران آن ها را به شدت زیر نظر داشتند، بدواً “اعتماد ملی”  و 

“کلمه ی سبز”، روزنامه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

، به بهانه ی  1389را توقیف و سپس در اواخر بهمن ماه سال 

فراخوان مشترك این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به 

تظاهرات در حمایت از اعتراض های اصالح خواهانه در مصر و 

تونس، هر دو نفر و همسرانشان را بدون هرگونه اعالم جرم، 

رسیدگی و حكم دادگاه، تحت حبس خانگی قرار دادند و اکنون 

نیز این حبس در شرایطی اسفبار ادامه دارد. البته فاطمه کروبی 

1390(همسر مهدی کروبی) در شهریور ماه سال  از حبس 

خانگی آزاد شد. لكن خانم 

رهنورد که خود به عنوان 

یك دکترای علوم سیاسی، 

مجسمه ساز، رئیس نمونه 

ی دانشگاه در ایران و اولین 

زن حامی همسر کاندیدای خود در مجامع عمومی شناخته می 

شود؛ به همراه دو چهره ی مخالف، کماکان در حبس خانگی به 

سر می برد. هم چنین روابط آنان با دنیای بیرون، از زمان حصر 

قطع شده و حتی از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده 

هایشان نیز محروم گشته اند.

* در حالی که مطابق:

133- اصول  ، و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که  32 22

بیان می دارند: حیثیت، جان و حقوق افراد از تعرض مصون است 

مگر به حكم قانون - هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به 

ترتیبی که قانون مقرر داشته- هیچ کس را نمی توان از اقامت در 

محل مورد عالقه اش ممنوع نمود مگر در مواردی که قانون 

تجویز می نماید و اصل بر برائت است، مگر این که جرم او در 

دادگاه صالح ثابت گردد.

219- اعالمیه ی جهانی حقوق بشر که در مواد 1 الی  و  اشعار  13

می دارند: هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه 

قرار گیرد - هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق 
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است تا زمان احراز و اثبات جرم 

در برابر قانون، در محكمه ای 

علنی که تمامی حقوق وی در 

دفاع از خویشتن تضمین شده 

باشد، بی گناه تلقی شود - هر 

انسانی سزاوار و محق به داشتن 

آزادی جابه جایی (حرکت از 

نقطه ای به نقطه ای دیگر) و 

اقامت در (هر نقطه ای) درون 

مرزهای مملكت است.-هیچ 

احدی نمی بایست در قلمرو 

خصوصی، خانواده، محل زندگی 

یا مكاتبات شخصی، تحت 

مداخله (و مزاحمت) خودسرانه 

قرار گیرد. -هر انسانی محق به 

آزادی عقیده و بیان است؛ این 

حق شامل آزادی داشتن باور و 

عقیده ای بدون (نگرانی از) مداخله (و مزاحمت)، و حق جستجو، 

دریافت و انتشار اطالعات و افكار از طریق هر رسانه ای بدون 

مالحظات مرزی است.

3 - و قانون آئین دادرسی کیفری ایران که حتی احضار متهم را 

، منوط به وجود دالیل کافی بر اتهام وارده نموده  124در ماده ی 

است.

     هر انسانی که در معرض اتهامی قرار می گیرد، بدواً باید اتهام 

وی به طور واضح و با ارائه ی دالیل و مدارك موجود به وی 

تفهیم و پس از اخذ دفاعیات، تشكیل جلسات متعدد و رسیدگی 

عادالنه و اعطای فرصت اعتراض، در صورت وجود ادله ی اتهام، 

حكم بر محكومیت وی صادر و نهایتاً حكم صادره اجرا گردد.

    این همه در حالی ست که، متاسفانه در خصوص این سه 

شهروند ایرانی هیچ یك از این مراحل طی نگردیده و آن ها بدون 

هرگونه رسیدگی و اثبات جرمی، صرفاً به میل و دستور سران 

مملكت، اکنون بیش از هزار روز است که به دور از هرگونه 

امكانات اولیه، در حصر به سر می برند. بنابراین، زندانی نمودن 

خود سرانه ی این افراد در هر محلی، بدون هرگونه رسیدگی 

قضایی اعم از تفهیم اتهام، 

محاکمه، دادن حق دفاع به آن 

ها و صدور حكم قطعی، فاقد 

وجاهت قانونی بوده و از موارد 

بارز نقض حقوق بشر در ایران 

است. البته اگر این حصر خانگی 

صرفاً به تحت کنترل و نظارت 

بودن در منزل شخصی این افراد 

اطالق می گردید، شاید حقوق 

نقض شده ی این افراد کمتر از 

وضعیت موجود تصور می گردید؛ 

در حالی که با این حصر خانگی 

بدون علت، که حتی در مورد 

آقای کروبی در محلی دیگر به 

غیر از منزل خود صورت گرفته، 

این افراد از حقوق طبیعی و 

بدیهی شهروندی و بشری خود 

اعم از : زندگی و روابط اجتماعی، امكان اشتغال، تحصیل و کسب 

در آمد، ارتباط با فرزندان، بهره مندی از طبیعت، امكانات 

بهداشتی و درمانی و به طور کلی زندگی طبیعی و آزادانه، بدون 

ارتكاب و تفهیم هرگونه جرمی محروم گردیده اند.

   ذکر این نكته نیز ضروری ست که حصر این افراد توسط 

مسئولین حكومت ایران بارها طی مصاحبات مكرر تایید و حتی 

تحت فرمان رهبر جمهوری اسالمی و به بهانه ی رهایی آن ها از 

کشته شدن در دست بسیجیان و تندروهای انقالب اعالم گردیده 

است.

   این مصداق بارز نقض حقوق بشر هرچند که توسط مقامات 

کشورهای مختلف نیز اعم از سازمان ملل، امریكا، آلمان، فرانسه 

و غیره مورد اعتراض قرار گرفته و محكوم شده است، باز سران 

مملكت بدون هرگونه واهمه ای، حصر خانگی را ادامه داده و 

اقدام به نقض قوانین و اعالمیه های جهانی و حتی منشور 

شهروندی ابرازی خود می نمایند.

*وکیل پایه یك دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و 

مدرس دانشگاه

     هر انسانی که در معرض اتهامی قرار می گیرد، بدواً باید 

اتهام وی به طور واضح و با ارائه ی دالیل و مدارك موجود به 

وی تفهیم و پس از اخذ دفاعیات، تشكیل جلسات متعدد و 

رسیدگی عادالنه و اعطای فرصت اعتراض، در صورت وجود 

ادله ی اتهام، حكم بر محكومیت وی صادر و نهایتاً حكم 

صادره اجرا گردد.

    این همه در حالی ست که، متاسفانه در خصوص این سه 

شهروند ایرانی هیچ یك از این مراحل طی نگردیده و آن ها 

بدون هرگونه رسیدگی و اثبات جرمی، صرفاً به میل و دستور 

سران مملكت، اکنون بیش از هزار روز است که به دور از 

هرگونه امكانات اولیه، در حصر به سر می برند. بنابراین، 

زندانی نمودن خود سرانه ی این افراد در هر محلی، بدون 

هرگونه رسیدگی قضایی اعم از تفهیم اتهام، محاکمه، دادن 

حق دفاع به آن ها و صدور حكم قطعی، فاقد وجاهت قانونی 

بوده و از موارد بارز نقض حقوق بشر در ایران است

ی
وق

حق
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     در پاسخ به جنبش اعتراضی که پس از انتخابـات دوره ی دهم ریاسـت جمهوری در ایران شـكل گرفت، 

حكومت ایران به حصر رهبران این جنبش مسالمت جو مبادرت کرد. اکنون بـیش از هزار روز یا بـه عبـارتی 

قریب به سه سال از حصر آقایان میرحسین موسوی، نخسـت وزیر سابـق جمهوری اسـالمی ایران، مهدی 

کروبی، رئیس سابق مجلس شـورای اسـالمی و خانم زهرا رهنورد، رئیس سابـق دانشـگاه الزهرا می گذرد. 

حصر غیرقانونی که نهاد مشخصی مسئولیت آن را نمی پذیرد. 

     با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با توجه به وعده های ایشان، برای بسیاری از مدافعان ایرانی حقوق 

بشر، پایان حصر از این افراد یك گام به واقعیت نزدیك تر شده است؛ رفع حصری که از بارزترین خواسته های جامعه ی بین الملل و در راس آنان، 

گزارشگران ویژه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مدت نیز، بوده است. 

     در همین رابطه، خط صلح با آقای اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد آقای میرحسین موسوی و از برجسته ترین چهره های جنبش سبز بـه گفتگو 

نشسته است. گفتگویی بی پرده که می تواند بازتاب دهنده ی دیدگاه بسیاری از فعاالن این جنبش هم تلقی شود...

پانته آ بهرامی

اردشیر امیرارجمند: دلیلی برای توبه نیست
گفتگو با مشاور ارشد میرحسین موسوی

          با آمدن آقای روحانی، بسیاری امید داشـتند که هم 

از آقایان کروبی و موسوی و هم از خانم رهنورد، رفع حـصر 

شود؛ ولی این اتفاق نیفتاده؛ به نظر شما علت چیسـت؟ آیا 

این انتظار اساساً انتظار به جایی از دولت روحانی است؟

          از زمانی که دولت روحـانی بـر ســر کار آمده تعداد 

     قطعاً انتظار به جایی اسـت، چون خود دولت این قـول را داده و 

بخش وسیعی از کسانی که در انتخابات شـرکت کردند، بـا این نیت 

که می خواهد وضعیت کشـــور تغییر پیدا بـــكند، رای دادند.تغییر 

وضعیت کشور، باید نشـانه هایی داشـته باشـد، اقـدامات کوچك و 

جزیی بسیار خوب است ولی مسائلی هست که جنبـه ی راهبـردی 

دارد.اگر قرار باشـد فضای امنیتی کشـور تغییر پیدا کند، نشـانه اش 

آزادی خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسـوی اسـت. بـه هر حـال 

مردم خواستار تغییر وضعیت سیاسی- امنیتی هستند و آقای روحانی 

قول تغییر آن را داده. اگر در این زمینه موفق نشـود قـطعاً سیاسـت 

های دیگرش هم با موفقـیت همراه نخواهد بـود. آقـای روحـانی و 

دوستانشان باید اعتقاد قلبی بـه این امر داشـته باشـند که سیاسـت 

خارجی نیز دنبـاله ی سیاسـت داخلی اســت و هنگامی در زمینه ی 

مذاکرات هستهای موفق می شوند که، به جامعه ی بین الملل نشان 

دهند که تغییر رویكرد در ایـران رخ داده.آن چـه کـه اتفـاق افتـاده 

اسـتراتژیك اسـت بایسـتی اعتماد ســازی کنند و خب تنها میزان 

امتیازات رد و بدل شده، موجب اعتماد سازی نمی شود؛ لذا بـا توجه 

به این مسائل هنگامی در عرصه ی بین المللی موفق می شوند که، 

بتوانند در عرصه ی داخلی تنش زدایی را به نتیجه برسانند و نشـانه 

ی آن آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هست.

دســــتگیری ها و اعدام ها افزایش یافته. در ایران نوعی 

باالنس قدرت عمل می کند؛ یعنی این که نیروهای محافظه 

کار و راست، به شدت در مقابل تغییرات مقـاومت می کنند. 

بـا این روند ارزیابـی شــما چیســت؟ آیا در کوتاه مدت، 

وضعیت بــهتر خواهد شــود و رفع حــصر صورت خواهد 

گرفت؟

          آیا شـما اطالع دقیقـی از آخرین وضعیت جسـمی و 

روحی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دارید؟ 

     من نمی خواهم در این زمینه پیش بـــــینی کنم و تمایل دارم 

مثبت اندیش باشم که، آقای روحانی می تواند پاسـخ گوی قـولها و 

تعهدات انتخاباتی اش باشد. اگر از جنبه ی منفی بـخواهیم حـرکت 

کنیم، شـاید آن چنان موثر نباشـد؛ اگر یك نوع احساســی را ایجاد 

بكنیم که “نمی شود”، پس بنابراین مسئولیتی هم به وجود نمی آید.

در پیوند با اعدامها هم، در واقع یك جریانی در کشـور وجود دارد که 

سعی می کند علی رغم تغییر نسبی که رخ داده، فضا را ببـندد و این 

طور القا کند که هیچ چیزی رخ نداده و تغییر پیدا نكرده. همین است 

که هم چنان افراد بابت نوشتن یك مقاله در وبالگ خودشـان یا در 

شبكه های اجتماعی مختلف، مورد تهدید قرار می گیرند و مجازات 

می شوند اما در مقابل ما - همان طور که اشاره کردم - بـاید جانب 

مثبت را در نظر بگیریم و بگویم که “می شود” و “باید بشود”.

     ابـتدا این نكته را بـگویم که، این سـه نفر، قبــل از حــصر، در 

سالمت کامل بودند و حتی مشكالتی که افراد معموالً در این سن و 

سال دارند هم، نداشتند اما به تدریج دارای مشـكالت متفاوتی مانند 

مشكل قلبی، فشار خون، دردهای مربوط به پا،کمر و غیره شـدند و 
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این مسائلی است که تماماً تحت فشار و شرایط حصر به وجود آمده.

پس، شــرایط جســمانی این ها تغییر کرده و در وضعیت خوبـــی 

نیستندو یك لیست قابل توجهی از مشكالت بـرای آن ها بـه وجود 

آمده؛ خانم رهنورد بـه فشـار خون مبـتال شـده، آقــای موســوی 

مشكالت قلبی و زانو دارد، آقای کروبی دچار پوکی استخوان شـدند 

و هم چنین اطالع داریم که حتی ایشان ویتامین بدنش در بسـیاری 

از موارد پائین آمده و هم چنین درد زانو و کمر و مشكالت گوارشـی 

دارد. این ها قـطعاً مسـئولیت اش بـر عهده ی زندان بـانان اسـت، 

زندان بــانانی که شـــرایط الزم را فراهم نمی کنند. در زندان، هر 

زندانی حداقل حق هواخوری و اسـتفاده از آفتاب را دارد. ولی آقـای 

کروبی از آفتاب کالً محروم هست و بـه خاطر همین اسـت که این 

مشـكالت بـرایش پیش آمده... اما بـه هر حــال علی رغم فشــار 

جسمانی ای که برایشان به وجود آمده، روحیه شـان بسـیار قـوی و 

مستحكم است.

          با توجه به سابقـه ی جمهوری اسـالمی در پیوند بـا 

رفتارشان با زندانیان شاهد بـودیم که، از دهه ی شـصت تا 

کنون بسـیاری تحـت فشـار بـه تلویزیون آمدند و ابــراز 

پشیمانی کردند. تا جایی که گاهی گفته شده دیگر مقاومتی 

وجود ندارد. اما در مورد این سـه نفر و همینطور بــرخی از 

زندانیان دیگر شـاهد هسـتیم که دوبـاره بـدعتی در مورد 

مقاومت گذاشته شـده و آن ها ابـراز ندامت نكردند و این از 

جنس همان مقاومتی سـت که بسـیاری از زندانیان در دهه 

60ی کردند و حاضر نشدند به تلویزیون بیایند. با توجه بـه 

اظهار علنی حكومت برای توبه و ندامت این افراد، ارزیابـی 

شما چیست؟

           اما آقـای امیر ارجمند، در نظام جمهوری اســالمی 

خیلی ها واقعاً آن کاری که در موردش اعتراف کردند، انجام 

ندادند و صرفاً تحــت فشــار آمدند و مســائلی را عنوان 

کردند...

     ببینید اساساً توبه از چه؟ کسی اگر گناهی کرده باشد یا جرمی را 

...مرتكب شده باشد، از نظر اخالقی به هر حال می تواند توبه کند

     شاید برخی از نظر اخالقـی الزم بـدانند اگر گناهی کرده باشـند 

بـرای درس آموزی بـه دیگران توبـه و اقـرار بـكنند، اما توبــه در 

شرایطی که کسی اصالً و ابـداً جرمی را انجام نداده، می تواند حـتی 

عكس ها از خط صلح
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کاری غیر اخالقی باشد و حقیقـت را بپوشـاند. خانم رهنورد، آقـای 

موسـوی و کروبـی جرمی را انجام ندادند و بـا سـرافرازی کامل بـر 

مواضع خودشان ایستادگی می کنند و توبـه هم نمی کنند. آقـایان، 

هم آقای موسوی را می شناسند، هم از سابقه ی آقای کروبی مطلع 

اند و هم از صداقــت خانم رهنورد بــا خبــرند و می دانند که هیچ 

کدامشان اهل توبه کردن نیستند. اساساً این که بگویند، چون توبـه 

نمی کنید پس آزاد نمی کنیم، فرار بــه جلو و انداختن توپ در زمین 

طرف مقابل است. توبه را آقای جنتی باید بـكند، آقـای مصلحـی و 

دیگر مقامات امنیتی و مسئوالن عالی رتبه ی کشـور، بـرای ظلمی 

که نسبت به این افراد و جامعه و مردم ایران روا داشـتند، بـاید توبـه 

کنند.

     از جرمی که انجام نشـده، توبـه نمی کنند و آقـایان موســوی، 

کروبی و خانم رهنورد به حمدا... در شرایطی هستند که بـا صالبـت 

کامل در این رابطه ایستادند، نقطه نظر خودشان را بـیان کرده اند و 

صراحتاً گفتند که این بـاعث سـر افرازی جنبـش سبـز و کل مردم 

ایران است.

     از طرفی من فكر می کنم که خانم رهنورد، آقـایان موســوی و 

کروبـی کامالً معتدل حــرکت کردند و هرگز از خط اعتدال عبــور 

نكردند و در این راه مستحكم پافشاری و ایسـتادگی کردند. این بـه 

معنای تند روی کردن و کند روی کردن نیســت؛ بــه هر حـــال 

ایستادگی رهبران یك جنبش مردمی بابت مطالبات، خواست مردم 

ایران بوده و این افراد به خواست تاریخی مردم پاسـخ دادند.مردم از 

ایشان خواسته بودند که بر سر مواضع ایسـتادگی کنند و مواضع بـر 

حق آن ها را مطالبه کنند...

     ببینید، به هر حال کل این فرایندی که در حال طی شدن است، 

سال تمام هست که بـه صورت مسـتمر کل سـازمان   3 فشار است.

تبلیغاتی کشور برای طرح اتهامات، تهمت و افترا نسبـت بـه افراد و 

تحت فشار قرار دادن خانواده شان بسیج شده. مثالً به حرفهای بـی 

ربط و بی اساسی که مقامات کشـور منجمله آقـای جنتی، مقـامات 

سـپاه و غیره می زنند، نگاه کنید؛ اینها چیسـت؟ همه بـرای تحـت 

فشار قرار دادن است. من فكر می کنم که بـزرگ ترین بـی عدالتی 

           آیا اساساً برای گرفتن توبـه و ندامت جهت نمایش 

در افكار عمومی آن ها را تحت فشار قرار داده اند، شـما در 

این رابطه اطالعی دارید؟

که رخ می دهد این است که عده ای فردی را در جایی قـرار دهند و 

هرچه دلشان می خواهد به او بگویند، بـدون این که امكان شـنیدن 

صدایش وجود داشته باشد. خب این شرایط بسیار بدی است و مدت 

هاست که به خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی تحـمیل شـده 

است.

     در ابتدا وقتی خانم رهنورد و مهندس موسوی را حـصر کردند، 

نیروهای امنیتی در خانه ی شخصی آقـای موسـوی و خانم رهنورد 

سـاکن شـدند؛ یعنی یك خانه ای چسبــیده بــه خانه ی مهندس 

موسوی را مرکز خودشان قرار داده بودند و در عین حـال در خانه ی 

ایشان حضور مسـتمر داشـتند و زندگی می کردند. آن ها را مجبـور 

کرده بودند به طبقه ی باالی خانه بروند که اصالً مورد اسـتفاده ی 

آن ها قرار نمی گرفت. حتی دستگیره ها را هم در آورده بـودند؛ بـه 

نحــوی که هیچ دری بســته نباشــد و هر زمانی که آن ها تمایل 

داشتند، می توانستند وارد هر قسمت خانه و حتی اتاق ها شـوند.کالً 

فضای حریم شخصیشان را از بین برده بـودند و این وضعیتی بـوده 

که تا مدتهای طوالنی وجود داشته. عالوه بر این، بـرای این که نور 

به داخل خانه نیاید، تمام پنجره ها را صفحات فلزی زده بـودند... در 

مورد اخبار هم که باز مكرراً گفته شده که از داشتن روزنامه محـروم 

بـودند و تا مدتهای طوالنی از داشـتن هر نوع اخبــار هم محــروم 

بودند.بعدها اجازه دادند چند شبكه ی تلویزیونی که خودشان مقـرر 

کرده بودند، تماشا کنند. توجه داشته باشـید که مكرر گفته شـده که 

آقای مهندس موسوی خواب درخت روزنامه را دیده؛ یعنی کسی که 

روزنامه نگار و نویسـنده بـوده و در این زمینه کار کرده و عالقـه ی 

مفرطی به روزنامه دارد، خواب درخت روزنامه را دیده و حرفی را که 

زده بود، این بود که خالصه شما هزار روز بـه من روزنامه خواندن را 

بدهكارید ...

          آیا نیروهای امنیتی در داخل منزل بـه صورت روزمره 

زندگی می کنند یا فقـط بـیرون منزل را کنترل می کنند؟ بـا 

این وجود می توانید بــــگویید که زندگی روزمره ی آن ها 

منجمله تغذیه، استراحــت، مطالعه و یا دسترســی بـــه 

اخبارشان در ایام حـصر چگونه می گذرد؟ آیا در خانه های 

شخصی خودشان هسـتند یا در خانه های امنیتی نگهداری 

می شوند؟

          ولی آقای کروبی در خانه های امنیتی نگاه داشته می 
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شوند، درست است؟ 

         در مورد آقـــــای 

کروبی شما خبـر دارید که 

آیـا نیروهـای امنیتــی در 

داخل منزل بـــودند یا در 

خارج آن؟

            شــما اطالع دارید که نظر خانم رهنورد و آقـــای 

موســوی در مورد روی کار آمدن دولت آقــای روحـــانی 

چیست؟

           وضعیت مالقات با خانواده ها به چه صورت اسـت؟ 

     بله، آقای کروبی همیشـه 

در منزلی نگهداری می شـدند 

که منزل خودش نبـود و توجه 

داشته باشید که آقـای کروبـی 

بــــاید هزینه ی زندان را هم 

پرداخت کند؛ این دیگر بـه هر 

حال یك چیز غریبی است...

 

     ببینید در رابـطه بـا محـل 

واحـد   3 حصر آقـای کروبـی،

آپارتمان وجود داشت که یكی 

از آن ها دســــــت نیروهای 

امنیتی بودند، یكی برای آقای 

کروبــی بــوده و دیگری هم 

خالی ســت و بــه هرحـــال 

وضعیت آقای کروبی هم به همین ترتیب بوده؛ اگر اشتباه نكنم، هر 

وقت می خواستند می توانستند وارد منزل ایشان شوند. در رابطه بـا 

در آوردن دستگیره ها هم، وضعیت مشابـه بـود و حـریم خصوصی 

وجود نداشت.

     آن چیزهایی که صالح باشد گفته بشود، خودشان گفتند؛ ولی به 

هرحال آن چیزی که ما می توانیم بـگوییم، این اسـت که، تغییرات 

انجام شده را با دید مثبتی نگاه می کنند. به هر حال مردم رای دادند 

و رای مردم هم، به تغییر شرایط بوده یعنی با رایشان گفتند آن چه را 

که اتفاق می افتاده، نمی پسندیدند.

آیا ایشان امكان استفاده از 

تلفن را هر چند بـه صورت 

محدود داشتند؟

          در این مالقــــات های هفتگی آیا کماکان نیروهای 

امنیتی هم حضور دارند؟

          برخورد نیروهای امنیتی پس از برخوردی که با دختر 

ایشان پیش آمد چطور بود؟ آیا بعداً معذرت خواهی کردند یا 

رفتارشان بدتر هم شد؟

     نخیر، اگر میخواسـتند بــه 

جایی تلفن بزنند، امكانش نبود 

ولی خب چند بــــــاری اجازه 

داشـتند که بـا بــعضی از افراد 

خانواده و بـــــا دختران تلفنی 

صحبـــت کنند، ولی اجازه ی 

داشتن تلفن، اصالً نداشـتند. در 

واقع هیچ وسیله ی ارتباطی بـا 

دنیـای خـارج ندارنـد تنهـا راه 

ارتباط، وقتی بوده که مالقـات 

صـورت می گرفتـه یـا همـان 

معدود دفعاتی که عرض کـردم 

از تلفن جهت برقراری تماس با 

فرزندانشان، توانستند اسـتفاده 

کنند. البته بـه تازگی قـول این 

که تماس تلفنی صورت بگیرد، 

داده شــــده منتها هنوز عملی 

نشـده. مالقـات ها هم معموالً 

بسـیار نامنظم بـوده و گاهاً بـیش از ســه ماه شــده که بــچه ها، 

کوچكترین خبری از پدر و مادرشان نداشتند. همین مسئله وضعیت 

سخت و دشواری را ایجاد می کند. حـاال بـعد از انتخابـات و بـعد از 

تغییراتی که صورت گرفته این نكته تا حدودی ترمیم شده و در حال 

حاضر مالقات هفتگی بر قرار می شود و این موضوعی است که باید 

مورد اشاره قرار بگیرد.

    نیروهای امنیتی همیشـــه حـــضور دارند و شـــنود هم روالی 

همیشگی هست.
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     ظاهراً در حال حاضر رفتار به قبل 

از آن حادثه برگشـته، یعنی این که در 

واقع رفتارها به مانند آن مورد نبـوده و 

مشـكل ویژه ای در این زمینه مجدداً 

به وجود نیامده...

      

     یك نكته ای را در ابتدا بـاید مد نظر قـرار دهید: جامعه ی بـین 

المللی برای پیشبرد اهداف خودش در رابطه با حقوق بشـر، مكانیزم 

های ویژه ای دارد. این مكانیزم هـا از درصـد کمـی از کـار آمـدی، 

برخوردار است و این هم ناشی از ساختار جامعه ی بین المللی است؛ 

بنابـرین در بسـیاری از موارد ممكن اسـت تصمیماتی که جامعه ی 

بین الملل در زمینه ی حقـوق بشـر می گیرد، ضمانت اجرایی کافی 

نداشته باشد. این تنها در رابطه با ایران نیست و تنها در پیوند با خانم 

رهنورد، آقای موسوی و کروبی هم نیست، اما آن چه که مهم است، 

این است که باید توجه داشته باشیم، در هر کشـوری ضمانت حـفظ 

حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندان، در وحـله ی اول، بـاید دولت و 

حكومت باشند و هنگامی که این کار را انجام نمی دهند یا خودشان 

در واقع ناقض این حقوق هستند، جامعه ی بـین المللی مجبـور می 

شود که وارد صحنه شود و برای اجبار و هدایت دولتها بـرای رعایت 

حقوق بشر تدابیری اتخاذ کند.در رابطه با سایر موارد نقـض حقـوق 

بشر در ایران هم به همین ترتیب بوده... خب این قطعنامه ها بـه هر 

حال اثر بـین المللی دارند و از نظر روانی و اخالقـی و سیاسـی تأثیر 

دارند و من فكر می کنم که چه در پیوند با حصر و چه در سایر موارد 

مسئله ی اساسی بیان حقیقـت اسـت. مردم دنیا در زمینهی حقـوق 

بشر حق دارند که حقایق مربوط به هر کشـور را بـدانند؛ همان طور 

   گزارشگران حقـوق بشـر 

سـازمان ملل، در چندین نوبــت 

خواســتار رفع حـــصر از خانم 

رهنورد و آقایان موسوی و کروبی 

شدند.آقــای احــمد شـــهید 

گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در 

بخش های برجســــــته ای از 

گزارشـات خود بــه این موضوع 

اشاره کرده. به نظر شما این قبیل فشارها می تواند به بهبود 

شرایط شان کمك کند؟

که ما حق داریم از وقایع نقض حقوق بشـری که در کشـور امریكا، 

اسرائیل، انگلیس، تانزانیا و هر کشـور دیگری رخ می دهد، بـا خبـر 

باشیم، آنها هم همین حق را نسبت به ما دارند.ما نمی توانیم بگوییم 

محكوم کردن گوانتانامو حـق ماسـت ولی آن ها حـق این کار را در 

رابطه با ما ندارند. مسئله ی حقوق بشـر، مسـئله ای جهانی اسـت و 

وقتی مسئله جهانی است، باید بپذیریم که مكانیزم های جهانی هم 

وجود داشته باشد.

     قــطعاً، تردیدی در این زمینه وجود ندارند. این اتفاقـــاً یكی از 

نكاتی است که در واقع، باعث ترس بی مورد مقامات در کشـور می 

شود که عالقه مند هستند به همه ی موارد دید امنیتی داشته باشند. 

آن ها می دانند که این افراد محبوبیت بسـیار زیادی در جامعه دارند 

و از حمایت کالنی برخوردارند. البـته در حـال حـاضر این حـمایت 

چندان بروز اجتماعی ندارد و دلیل آن هم سرکوبی است که صورت 

می گیرد. متاسفانه مسئولین ادعا می کنند که به هر حال اکثریت بـا 

آن هاست و همیشه از حـنجره و زبـان مردم صحبـت می کنند و از 

طرفی دیگر مردم را بــــه فتنه گری و جنایت و ادعاهای عجیب و 

غریبی از این دسـت متهم می کنند. بـه نظر من ظلم اصلی شـامل 

حال مردم ایران شـده چرا که در یك جایگاه خود سـاخته قرارشـان 

          آیا شـما فكر می کنید که در مجموع حـمایت مردمی 

نسبت به این سه نفر وجود دارد؟
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می دهند و از زبـان مردم حـرف هایی می زنند که مردم بــا آن ها 

مخالف اند. خالصه آن هایی که ادعا می کنند زبــان حـــال مردم 

هسـتند، اگر جرات کنند و اجازه بـدهند که در یك فضای آزاد مردم 

بیایند و نظرشان را بـدهد، معلوم می شـود که چقـدر خانم رهنورد و 

آقایان موسوی و کروبـی پشتیبـان دارند و در مقابـل چقـدر آقـای 

جنتی، آقای جعفری و غیره حامی دارند.

     اوالً آن ها در آن جا هم، خواسـتار مطالبـات مردم هسـتند ولی 

نكته ی مهم این است که این سه نفر زندانی هستند و باید آزادشان 

کنند. کسی که بدون هیچ فرایند قانونی زندانی شـده و در واقـع بـه 

گروگان گرفته شده، باید آزاد شود.خواست آنها؛ خواسـت شناسـایی 

حقوقشان است و آن هایی که ایشان را به جرمی متهم می کنند، آیا 

دادگاهی برگزار کردند و فرایند قانونی را طی کردند؟ 

     ببینید وقتی که جرمی مرتكب نشدند، بـاید فوراً آزاد شـوند ولی 

اگر هر کسی هم که ادعا میکند، جرمی وجود داشـته اگر دادگاهی 

علنی و امكان رسـیدگی عادالنه بـرگزار شود،کســی از آن گریزان 

نیست. آقایان می دانند که در چنین دادگاه هایی بازنده هستند؛ البته 

ممكن است قضاتی را هم پیدا کنند که مطابق بـا نظر آن ها حـكم 

بدهند ولی در میان افكار عمومی و در پیشگاه تاریخ بـازنده خواهند 

بــود و همین موضوع هم نگرانشــان می کند. بــاز هم من این را 

خدمتتان عرض کنم که در واقع آزادی آن ها به سود همه، حتی بـه 

سود همین آقایان است. این سه نفر از یك حـمایت بـزرگ مردمی 

برخوردارند ولی هیچ وقت به دنبال این نبودند که بـخواهند مثالً در 

جامعه آشوبـی ایجاد کنند.این آزادی بـه هیچ وجه امنیت کشـور را، 

حـتی از دیدگاه تنگ آقـایان هم، نه تنها به خطر نمی اندازد بــلكه 

تقویت اش هم می کند. حصر و ادامه ی حصر در واقع یك حـرکت 

کامالً غیر منطقی ست که به خودشان صدمه می زد.

     این حـكایت، شبـیه بـه ماجرای هسـته ای اســت. مدت های 

مدیدی ما می گفتیم که کشور در بحران اسـت، بـعداً گفتیم در بـن 

بست است. زمین این بن بست هم زمین مردابـی سـت؛ آقـایان در 

یك بن بستی حرکت می کنند که به داخل فرو کشـانده می شـوند، 

در صورتی که مقامات عالی کشور به صراحت می گفتند نه بحـرانی 

است نه بن بستی. ولی اآلن این بحـران و بـن بسـت را پذیرفتند و 

          خواسـت اساسـی خانم رهنورد و آقـای موســوی 

چیست؟ آیا خواستار محاکمه ی علنی هستند؟

نمی توانند از آن شانه خالی کنند. حاال معلوم نیست که در این مورد 

چرا تا این حد به راه غلط شان اصرار می ورزند. موضوع حصر هم به 

همین ترتیب اسـت، خودشـان را در یك بـن بسـتی قـرار دادند که 

بهترین و سالم ترین و کم هزینه ترین راه اش، آزادی بـدون قـید و 

شرط این سه نفر است.

     حرف خاصی زده نشده اما به صورت طبـیعی گفته می شـود که 

توبه کنند که حـرف بـی معنایی اسـت و اتفاق نمی افتد. همان طور 

که گفتم، الزم است که آقـایان شـجاعت تصمیم گیری درسـت را 

داشته باشند، کم هزینه ترین راه را که، به سود خودشان هم هسـت، 

طی کنند و آن این است که بدون درد سر و در اسرع وقـت این اتفاق 

بیفتد؛ چرا که هرچه زمان بیش تری بگذرد، مشكالت برای آقـایان 

بیش تر خواهد شد. ما به هر حـال اطالعاتی داریم و بـر مبـنای آن 

می دانیم که بسیاری از مقامات عالی کشور اعم از آقـای هاشـمی، 

آقـای خاتمی، آقـای سـید حسـن خمینی، بـرخی از اعضای هیئت 

دولت، بـرخی از وزرا و مشـاوران نزدیك آقــای روحــانی، آقــای 

شـمخانی و غیره تمایل دارند که این اتفاق بــیفتد و در این راســتا 

تالش می کنند و این خودش جای خوشبینی دارد اما از طرف دیگر 

می بینیم که کانون های قدرتی چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای 

اطالعاتی- امنیتی و چه در نزد برخی مقـامات سـپاه وجود دارند که 

سعی می کنند این مسـئله اتفاق نیفتد. امیدوارم افرادی که مانع این 

قضیه می شوند، سر عقـل بـیایند و منافع کشـور را در نظر بـگیرند. 

آزادی آن ها باعث بـرنده شـدن همه می شـود و امیدواریم که این 

عقالنیت به هر طریقی حـاصل شـود و از طرف دیگر این وظیفه ی 

جامعه مدنی اسـت که، چه بـا طرح مطالبـه و پیگیری آن و چه پیدا 

کردن روشهای مبتكرانه، فشار الزم را به مجموعه ی حـاکمیت در 

این مورد وارد کند.

          بـه نظر شـما حـصر تا چه زمان ادامه پیدا می کند و 

شرایط رفع حصر چیست؟ آیا از طریق حاکمیت گفته شـده 

که، شـرایط رفع حـصر چیسـت؟ چه کار بـاید کرد که رفع 

حصر شـود و تا چه میزان شـما نشـانه های مثبـتی در این 

زمینه می بینید و خوشبین هستید؟

           تشـــكر می کنیم از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی 

خط صلح قرار دادید.
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* میثم اسعدی

منشور حقوق شهروندی و گره باز نشده ی حصر

     پس از مدت ها تبـلیغات و ادعاهای رسـانه ای، سـرانجام دولت 

آقای روحانی متن اعالمیه ی منشور حقوق شـهروندی را ارائه کرد. 

در این منشور ایرادات شكلی و ماهوی فراوانی دیده می شـود که در 

مجموع نمی توان آن را چارچوبی برای تضمین حقـوق شـهروندان، 

آن گونه که ادعا می شود، دانست.

     سوال مهم این اسـت که، آیا این منشـور دارای حداقـل ضمانت 

اجرا، برای تضمین اجرایی شـدن همان حقوقـی که در متن آن آمده 

است می باشد؟ آیا این منشور که در خود حقوقی حداقلی و محدود را 

با عباراتی گنگ و کلی بیان می دارد، در بردارنده ی حفظ و حراسـت 

از همان حقوق حداقلی بیان شده در آن هست؟

     اگر این منشور در بردارنده ی حقـوق همه ی شـهروندان ایرانی 

می باشـد و در ماهیت خود تضمین 

کننده ی حقـــــوق و آزادی های 

شـــــهروندی و مدنی هر ایرانی 

هست، این مسئله مطرح می شـود 

که آیا رهبــران جنبــش سبــز و 

بسیاری دیگر از افراد که در حبـس 

بوده و محكوم به تحـمل مجازات 

هایی بــه واســـطه ی فعالیت در 

چارچوب و محـــــدوده ی همین 

حقوق شـهروندی شـده اند هم، از 

آن برخوردار می شوند؟

     زمانی که منشور مذکور در بند 

88، ماده ی 3 بیان می کند: “اصل، بـرائت اسـت و هیچ کس از نظر 

قانون مجرم شناخته نمی شـود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، 

ثابت گردد”، باید پرسید آیا آقایان موسـوی و کروبـی و خانم رهنورد 

هم به عنوان شهروندان ایرانی از این حق بهره مند می شوند؟

     زیرا ســـوال مهمی که ذهن تمام فعالین حقـــوق بشـــری و 

حقوقـدانان را بـه خود معطوف داشـته همین اسـت که اگر  آقـایان 

، ماده ی 3  86“کروبی و موسوی” مجرم هستند، باید به اسـتناد بـند 

همین منشور که می گوید: “تمامی شهروندان حـق دارند بـه تمامی 

دادگاه ها، مراجع قــضایی و شبــه قــضایی و نیز نهادهای نظارتی 

دسترسی داشـته و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بـه موجب 

قانون حـق مراجعه بـه آن را دارد، منع نمود” یا بـه آنان تفهیم اتهام 

شـده و در دادگاهی رسـمی بـه اتهامات آنان رســیدگی نمایند و در 

صورت محـكومیت حـكم الزم را صادر کنند و یا این که حـكم بــه 

بـرائت داده و بــه وضعیت 

کنونی آنان خاتمه دهند. 

     از طرف دیگر، مطابــق 

 ، 89همین منشـور، در بـند 

ماده ی 3: “هتك حـرمت و 

حیثیت کسی که بـه حـكم 

قانون دستگیر، بازداشـت، زندانی یا تبـعید شـده، بـه هر صورت که 

باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است”، آیا با عامالن تعرض به 

دختران موسوی، در روزی که بـه مالقـات پدرشـان رفتند، بـرخورد 

قـانونی شـده و تضمین های الزم بـرای عدم تكرار چنین اقـداماتی 

انجام شده است؟ مگر این که گاز گرفتن و توهین را به نوعی هتاکی 

و بی حرمتی به شمار نیاوریم.

     دولت آقای روحانی بـا انتشـار 

متنی تحت عنوان “منشور حقـوق 

شـهروندی” و بـیان حقوقــی که 

شـهروندان ایرانی بـه طور تقریبـاً 

یكسان می توانند از آن بـرخوردار 

شوند، در حقیقت خواسته اسـت تا 

خط مشـی جدید حــاکمیت را در 

احترام به حقوق حداقل برای مردم 

بیان کند و به نظر می رسد با توجه 

بـه این که تقریبــاً اعتماد عمومی 

نسبت بـه چنین ادعاهای مكرری 

که هر چند وقت یك بار بیان می شود، به حـد صفر اسـت و مردم نه 

تنها هیچ باوری به این گونه حرکت های تبلیغاتی ندارند، بلكه آن را 

نقشه ی جدید حاکمیت برای برخورد شدیدتر و محدود کردن آزادی 

های موجودی باقیمانده می دانند، بسیار به جا و مناسـب خواهد بـود 

که دولت تدبیر و امید برای اثبات جدی بودن اراده ی خود بـرای بـه 

رسمیت شناختن حقوق شهروندان خود و جلب مقـداری از اعتماد از 

دست رفته ی ایشان، با آزاد کردن شرایط غیر قانونی رهبران جنبش 

سبــز که در حــصر هســتند، هم از آزمون اجرا و ضمانت حقــوق 

شـهروندی سربـلند بـیرون آمده و هم این که بخشـی از دیوار بــی 

اعتمادی را که در طی این چند دهه بــین مردم و حـــاکمیت افتاده 

است؛ جبران کند. هر چند که به نظر می رسد همانند تمامی حـرکت 

های نمایشی و مانورهای تبلیغاتی این حرکت هم یك امر فرمایشی 

و بـدون هیچ پشـتوانه ی اجرایی و ضمانتی اسـت و نه تنها بــا این 

 دولت آقای روحانی با انتشار متنی تحت عنوان “منشور حقوق 

شهروندی” و بیان حقوقی که شهروندان ایرانی به طور تقریباً 

یكسان می توانند از آن برخوردار شوند، در حقیقـت خواسـته 

است تا خط مشـی جدید حـاکمیت را در احـترام بـه حقـوق 

حداقل برای مردم بیان کند و به نظر می رسد با توجه بـه این 

که تقریباً اعتماد عمومی نسبت بـه چنین ادعاهای مكرری که 

هر چند وقت یك بار بیان می شود، به حد صفر اسـت و مردم 

نه تنها هیچ باوری به این گونه حرکت های تبـلیغاتی ندارند، 

بلكه آن را نقشه ی جدید حاکمیت برای بـرخورد شـدیدتر و 

محدود کردن آزادی های موجودی باقیمانده می دانند.
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منشور بلكه با ده ها و صدها منشور مشابه و حتی محكم تر و مناسب 

تر از از متن فعلی هم، نمی توان انتظار چنین شــجاعت و حــرکت 

معقوالنه ای را از حاکمیت داشت.

     آن چه مسلم است مشكل نقض حقوق شهروندی در ایران نه به 

علت نقص و یا اجمال و سكوت و یا تناقض قـوانین اسـت بـلكه بـه 

علت نوع نگرش و تفكری است که بر گروه حـاکمیت موجود حـكم 

فرما است که کوچك ترین حرکت و اعتراض و انتقاد را قبول نداشته 

و بـا آن بـه شـدیدترین وجه ممكن بـرخورد می کند و اگر این گونه 

نبود، به استناد همین متن منشور حقوق شهروندی حـتی بـا در نظر 

نگرفتن اعالمیه های حقوق بشـری که دولت ایران آن را پذیرفته و 

متعهد به اجرای آن ها است هم می توان، بـه سـادگی و بـدون هیچ 

شك و شبهه ای حكم به آزادی آقـایان موسـوی و کروبـی و حـتی 

بسـیاری دیگر از افرادی که تنها جرمشـان احقـاق حقـوق مســلم 

شهروندی بوده است، داد.

     و اما نكته ی مهم تر این که، بـا نگاهی دقــیق بــه محــتوای 

نگارشی و هم چنین شكلی منشـور حقـوق شـهروندی اعالن شـده 

توسط آقای روحـانی و ادعای ایشـان مبـنی بـر کار تیمی فشـرده و 

سخت توسط گروه بسـیاری از متخصصین و متبحـرین در مسـائل 

حقوق و سیاسی، این پرسش ساده را پیش رو قرار می دهد که قبل از 

این متنی مشابه تحـت عنوان “حقـوق شـهروندی” توسـط “آقـای 

88کروبی” یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال که در 

حال حاضر در حصر به سر می برند، مطرح شـد که در بسـیاری مواد 

اگرچه توسط چنین دستگاه ها و متخصصین زیاد و عریض و طویلی 

تهیه و تنظیم نشده بود اما، هم از نظر محتوا و هم از نظر نوع نگارش 

بسیار قابل قبول تر و مناسب تر از متن فعلی است.

     به ویژه منشور پیشنهادی آقای کروبی در مسـائلی مانند حقـوق 

اقلیت ها و حقـوق زنان و در مواردی هم چون حقـوق و آزادی های 

سیاسی، بسیار روشن تر و جامع تر است و در حوزه های مطبوعات و 

رسـانه های گروهی و آزادی نشـر و دریافت اخبـار و اطالعات هم، 

برخالف منشور پیشنهادی آقای روحـانی که بـا زیرکی تمام تحـت 

عنوان حقوق و آزادی ها، سعی در محـدود کردن و حـتی گسـترش 

دامنه ی محدودیت ها در عرصه ی اخبـار و رسـانه اسـت، بـیش تر 

تضمین کننده ی حقوق و آزادی های مورد ادعا بودند. از طرف دیگر 

حتی متن پیشنهادی قبلی از نظر مقدمه و شـروع مباحـث هم، جامع 

تر و حقوقی تر از متن فعلی است. به همین دلیل به نظر می رسـد در 

مقایسه با اعالمیه ی مورد نظر آقای کروبـی، متن فعلی نه تنها چیز 

جدیدی ندارد بلكه گامی رو به عقب هم محسـوب می شـود و بـهتر 

بود که قبل از هر اقدامی نیم نگاهی هم به منابع و مدارك و اسـناد و 

تالش های قبلی در این زمینه می کردند تا حداقل متن مورد نظر آن 

ها با چنین ایرادات و شائبه ها و نقاط مبهم و گنگی مواجه نمی شد.

* کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

عكس از مهر
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     حسن روحانی، کاندیدای پیروز در یازدهمین انتخابات ریاسـت جمهوری، در شـعارهای 

انتخاباتی اش، ضمن اشاره به تالش های خود در شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر از 

آیت ا... حسینعلی منتظری، بارها بـه هوادارنش وعده داد که تمام تالش خود را بـرای آزادی 

زندانیان سیاسی و کسانی که بدون محاکمه در حبس و حصر قـرار گرفته اند، انجام دهد؛ بـا 

این حال تاکنون در این زمینه موفقیتی در کارنامه ی خود ثبت ننموده است. 

     سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی، در گفتگو با خط صلح، می گوید: آزادی زندانیان سیاسی اخالقـاً بـر رفع 

حصر مقدم است اما اراده ی جدی برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، وجود ندارد.

     وی هم چنین معتقد است که طی ماه های آینده، آقای روحانی و دولتش نمی تواند کامیابی در خصوص رفع حصر از آقـایان موسـوی و کروبـی و 

خانم رهنورد داشته باشند چرا که هنوز موازنه ی قوا به شكلی جدی به نفع اصالح طلب ها و دولت آقای روحانی، رقم نخورده است.

سیمین روزگرد

دولت یازدهم و انتظارات برای رفع حصر در گفتگو با سعید رضوی فقیه

           آقـای رضوی فقـیه؛ پرداختن بـه موضوع حــصر تا 

چندی پیش به نوعی تابـو محسـوب می شـد اما، طی هفته 

های اخیر انتقاد از این موضوع فراگیر شـده؛ شـما علت این 

امر را چه می دانید؟ 

     من فكر می کنم که بـعد از انتخابـات ریاســت جمهوری اخیر، 

فضای سیاسی کشور کمی نسبت به چهار سال قبل بازتر شده. یعنی 

انتخاب آقای روحـانی بـه عنوان یك رئیس جمهور میانه رو، بـاعث 

شده که آزادی عمل و آزادی بیان بیش تری بـین نیروهای سیاسـی 

ایجاد بشود و به هر حـال این تغییر فضای سیاسـی بـاعث شـده که 

نیروهای هوادار آقای موسوی و کروبـی بـا انگیزه و شـهامت بـیش 

تری مطالبـات خودشـان را مطرح کنند و طبـیعتاً یكی از مهم ترین 

مطالبـاتی که طی 2 - 3 سـال گذشـته در بـین نیروهای سیاســی 

معترض وجود داشـته، عالوه بـر آزادی زندانیان سیاسـی و تضمین 

آزادی های مصرح در قــــــانون 

اساسی، یكی هم رفع حصر از خانم 

رهنورد و آقایان کروبی و موسـوی 

اسـت. بنابـراین طبـیعی سـت که 

گشـایش نسبـی فضای سیاســی 

مطبوعاتی در کشور، سبـب بشـود 

که این مطالبــه ی تقریبـــاً ملی، 

مجدداً با صدای بلند مطرح شود.

     به هر حال بـاید عرض کنم که 

حصر، کاری غیر قانونی ست، یعنی 

این که بدون حكم قضایی و بـدون 

این که کسی در یك محكمه ی صالحه، به شـكل عادالنه و بـا طی 

فرایند حقوقی و قضایی محاکمه شود، به حصر در می آید. متاسـفانه 

در مورد حصر آیت ا... منتظری این اتفاق غیر قانونی افتاد و بـرخورد 

مناسب با این مسئله صورت نگرفت و این رویه به یك سنت در نظام 

جمهوری اسـالمی تبـدیل شـد. البـته قبــل از آن در مورد آیت ا... 

شریعتمداری، آیت ا... قومی طباطبایی و بـرخی اشـخاص دیگر این 

اتفاقات افتاده بود...

     به هر حال خود آقای روحانی به عنوان کسـی که در مناظرات و 

تبلیغات انتخاباتی اش راجع به این مسئله تلویحاً سـخن گفته، مطلع 

است که می بایست به این خواسته 

ی مردم پاســخ بــدهد و نیروهای 

سیاسـی و مردم و هوادران جنبـش 

سبز هم منتظر هستند که اتفاقـات 

مثبـــتی در این زمینه بـــیفتد؛ اما 

واقعیت های جامعه ی ما حكایت از 

آن دارد که هنوز موازنه ی قـوا بــه 

نفع اصـالح طلـب هـا و هـواردان 

جنبش سبز به هم نخورده. پیروزی 

آقـای روحـانی در انتخابــات اخیر 

امكان مانور بـــیش تری در اختیار 

ایشـان قـرار می دهد بـه خصوص در این ماه های نخسـت، آقـای 

روحانی قـطعاً قـدرت چانه زنی بـیش تری نسبـت بـه ماه های و یا 

سالهای آینده خواهند داشت اما به هر حال آقای روحانی، بـه عنوان 

          چرا آقای روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی اش 

در این زمینه تاکنون موثر نبـوده؛ کما این که 9 شــخصیت 

اصالح طلب در نامه ای انتقادی به وی خواستار اقـدام عاجل 

دولت در رفع حصر شدند. آیا کسانی که به ایشان رای دادند 

توقع ندارند که آقای روحانی بین خواسـته های خودشـان و 

افراد تندرو و محافظه کار یكی را انتخاب کند؟

 باید در نظر بگیریم که آیت ا... خامنه ای هنوز بـه این تصمیم 

نرسیده که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد را از حـصر 

آزاد بكنند و طبیعتاً نیروهای خودسـر و تندروی اطراف آقـای 

خامنه ای روی ایشان فشار آورده اند. رئیس قوه ی قـضاییه و 

نیروهای نظامی، به خصوص در سـپاه، هم چنان - احـتماالً- 

مخالف آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هستند و 

تا آن جا که خبـر می رسـد، در شـورای عالی امنیت ملی هنوز 

اکثریت با کسانی که خواهان رفع حصر هسـتند، نیسـت و آن 

اجماع به وجود نیامده یا اکثریت حاصل نشده. 
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رئیس قوه ی مجریه در ساختار نظام جمهوری اسالمی، 

قدرت محدودی بـرای تصمیم گیری دارد. بـاید در نظر 

بـــگیریم که آیت ا... خامنه ای هنوز بـــه این تصمیم 

نرسیده که آقایان کروبی و موسـوی و خانم رهنورد را از 

حصر آزاد بـكنند و طبـیعتاً نیروهای خودسـر و تندروی 

اطراف آقـای خامنه ای روی ایشــان فشــار آورده اند. 

رئیس قوه ی قضاییه و نیروهای نظامی، به خصوص در 

ســپاه، هم چنان - احــتماالً- مخالف آزادی آقــایان 

موسوی و کروبـی و خانم رهنورد هسـتند و تا آن جا که 

خبر می رسد، در شورای عالی امنیت ملی هنوز اکثریت 

با کسـانی که خواهان رفع حـصر هسـتند، نیسـت و آن 

اجماع به وجود نیامده یا اکثریت حاصل نشده. بنابـراین 

باید منتظر باشیم و ببینیم که تالش های آقای روحانی 

و کسانی که در ساختار حكومت هم فكر ایشان هستند، 

به کجا می رسد. 

     اما من فكر می کنم جامعه ی مدنی بـه واسـطه ی 

تالش هایی که انجام می دهد، نیروهای هوادار جنبش 

سبـز در مطبـوعات، در نهادهای مدنی در رســانه های 

داخل کشـور و خارج کشـور بـه نوعی می توانند فشـار 

بیاورند و افكار عمومی را بسیج کنند به نحوی که آقـای 

روحانی بتواند در چانه زنی های خودش، امتیازات بیش 

تری به نفع مردم اخذ کند. در حال حـاضر آن چیزی که 

تعیین کننده است، تغییر موازنه ی قدرت در ساختار حقیقـی قـدرت 

است؛ وگرنه در ساختار حقوقی قدرت، ظاهراً با یك بن بستی مواجه 

هستیم که فقط یك فشار از بـیرون و در سـطح جامعه می تواند این 

موازنه را به هم بزند و این بن بست را بشكند.

           شـما فرمودید که دولت زیاد در این زمینه نمی تواند 

تاثیر گذار باشد اما محمد باقر نوبخت “سخنگوی دولت“ بـه 

تازگی گفته که رفع حـصر در دسـتور کار دولت اســت ولی 

ترجیح این است که امور در بی خبری دنبال بشـود، اساسـاً 

این که ایشان گفتند که رفع حصر در دستور کار دولت است 

یعنی دولت دارد چه کاری در این زمینه انجام مـی دهـد و از 

طرفی، علت این که این امور در بی خبری دنبـال می شـود، 

چیست؟

     در هر صورت آقای روحـانی بـه عنوان رئیس قـوه ی مجریه بـا 

توجه به قدرتی که بعد از انتخابات پیدا کرده، امكان چانه زنی و مانور 

دارد. به عنوان رئیس جمهور می تواند بـا رهبـری در تعامل باشـد و 

چانه زنی کند، با روسای قوه های دیگر یا بـا فرماندهان نظامی وارد 

گفتگو شـود، آن ها را قـانع کند که بـه نفع نظام جمهوری اسـالمی 

اسـت که هرچه ســریع تر و تا اتفاق خاصی نیفتاده، تكلیف حــصر 

رهبران جنبش سبز مشخص شود. هم چنین ایشان به عنوان یكی از 

اعضای شورای عالی امنیت ملی می تواند در این زمینه نقش آفرینی 

کند. اما این مسـئله در چارچوب اختیارات قـوه ی مجریه یا ریاسـت 

جمهور نیست که آقای روحـانی بـتواند یك جانبـه تصمیم بـگیرد و 

بدون هماهنگی با بقیه ی قوه ها، یا بدون هماهنگی با رهبری اقدام 

به شكسـتن حـصر کند، طبـیعتاً این امكان وجود ندارد. بـه نظر من 

دولت این اراده را نشــان داده که می خواهد هرچه ســـریع تر این 
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مسئله ی حصر را حل بـكند و بـه 

آن پایان ببخشـد، اما طبــیعتاً در 

مقابـــــــل خودش نیروهایی را      

می یابد که به شدت با این مسئله، 

بـــا انگیزه های متفاوت مخالفت 

می کنند و هنوز طبــــیعتاً در این 

زمینه نتوانسته کامیاب باشد و من 

فكر نمی کنم طی ماه های آینده، 

آقـای روحـانی و دولتش بــتواند   

این چنین کامیابــی ای داشـــته 

باشـــند؛ مگر این که همان طور   

که عرض کردم موازنه ی قــــوا    

بـــه شـــكلی جدی بــــه نفع       

اصالح طلب ها و دولت اعتدال آقای روحانی رقم بخورد.

 

.      نخیر، در آینده ی خیلی نزدیك، به وقوع نمی پیوندد

     چنین تصمیمی طبیعتاً توسـط شـخص آیت ا... خامنه ای گرفته 

شده، ولی بـاید در نظر بـگیریم که تصمیمات آیت ا... خامنه ای بـه 

خصوص در موارد حسـاس، بـا محاسبـه ی هزینه ها و فایده هایش 

انجام می شود. همین طور با توجه بـه آرایش نیروهایی که گرداگرد 

ایشان هستند، چه در بیت رهبری، چه قـوای سـه گانه، چه نیروهای 

غیر رسمی که در ساختار قدرت به شكل حقیقی و نه حقوقی حـضور 

دارند، تصمیمی گرفته می شود. آقای خامنه ای وقـتی که بـا فشـار 

نیروهای تندرویی که اطراف اش هسـتند و ایشـان را بــه نحــوی 

محاصره کرده اند، مواجه باشد، طبیعتاً در برابر آن ها تمكین یا عقب 

نشینی می کند، یا حداقـل ترجیح می دهد که بـا آن نیروها همراهی 

کند. اما اگر در یك شـــرایط دیگری، نیروهای معتدل تر و میانه رو 

بـتوانند بـر آن جریان تند رو غلبـه کنند، مثالً فشـار افكار عمومی را 

          یعنی شما پیش بینی می کنید که این کار در آینده ی 

نزدیك احتماالً به وقوع نخواهد پیوست؟

           در سـواالت قبـلی هم اشـاره هایی بـه این موضوع 

داشتید، اما به طور اخص، شما چه فرد یا افرادی را مسـئول 

رفع حـصر از آقـایان کروبـی و موسـوی و خانم رهنورد می 

دانید؟

علیه آن ها بســیج کنند، طبــیعتاً 

آقـــای خامنه ای تمایل همراهی 

بـیش تر بــا این نیروها را دارد. در 

زمینه ی مذاکره بــــا امریكا و در 

حـوزه ی مناقشـات هسـته ای، ما 

شاهد بودیم که علی رغم مخالفت 

گروه های تند رویی که در کیهان، 

در جبـهه ی پایداری یا در جاهای 

دیگر حضور دارند، آقای خامنه ای 

از مذاکرات دولت و قـوه ی مجریه 

تاکنون حمایت کرده و به رغم این 

که تاکنون خواسـته خودش را بـی 

طرف یا غیر مسئول نشان بـدهد، 

اما تا امروز مخالفت جدی و علنی هم بـا این مذاکرات - جز در موارد 

جزئی- ، انجام نداده. در مورد مسئله ی حـصر هم اگر موازنه ی قـوا 

بـه طور جدی بـه نفع نیروهای معتدل و اصالح طلب رقـم بـخورد، 

طبیعتاً آقای خامنه ای سعی خواهد کرد که تصمیم خودش را بـیش 

تر با این ها هماهنگ کند؛ مگر این که اراده ی جدی برای این اقدام 

در شـخص رهبـریت نظام وجود نداشـته باشـد و آقــای خامنه ای 

اصراری بر تداوم حصر داشته باشند که در آن صورت بـه هر حـال از 

اختیارات خودشـان اسـتفاده می کنند و هم چنان حـصر را ادامه می 

دهند. ولی من فكر می کنم که بـه هر حــال خود آیت ا... خامنه ای 

هست که باید تصمیم نهایی را در این زمینه اخذ بكند، غیر از ایشـان 

کسی نیست که بتواند حرف آخر را در مورد ادامه و یا شكستن حـصر 

. بزند

     آقای روحانی خودشان مسائلی را در اولیت های اول و یك سری 

مسائل را در اولیت های بـعدی قـرار دادند. یك نكته حداقـل بـرای 

شخص من، بدیهی ست و آن هم این است که، آقای روحانی تالش 

          در راستای پاسختان که گفتید دولت آقـای روحـانی 

شاید زیاد نتواند در زمینه ی رفع حصر موثر باشـند، اما خب 

ایشـان تمرکزشـان را گذاشـتند روی مذاکرات ژنو و بـهتر 

شدن روابط ایران و امریكا که پس از چند دهه بـه هر حـال 

شكل گرفت. آیا فكر نمی کنید که آن قضیه برایشان اولویت 

داشت و شاید رفع حصر آن اولویت الزم را نداشته باشد؟

آزادی زندانیان سیاسی اخالقاً بر رفع حصر مقدم است؛ که به 

هر حال آقـایان کروبـی، موسـوی و خانم رهنورد در شـرایط 

بهتری از بعضی از زندانیان سیاسی چه در اوین چه در رجایی 

شهر یا در شهرستان های دیگر، قـرار دارند. بنابـراین گمان 

می کنم که حتی باید ما خواسته های خودمان را به این ترتیب 

اولویت بندی کنیم که آزادی زندانیان سیاسی مقـدم بـر رفع 

حصر باشد. اما به هر حال رفع حصر یك اقدام نمادین است و 

اگر زودتر اتفاق بیافتد، طبـیعتاً نشـانه ی این خواهد بـود که 

نظام مجبور است به خواسـته ی مردم تمكین کند و زندانیان 

سیاسی هم که به عنوان زندانی امنیتی محـكوم هسـتند، بـه 

تدریج آزاد بكند. 
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خواهند کرد که با حل مناقشات هسته ای، برگ برنده ای را در دست 

خودشان بگیرند و با آن برگ بتوانند در زمینه های دیگر با نیروهایی 

که در برابرشـان هسـت معامله و چانه زنی بــكنند و از آن ها امتیاز 

بـگیرند. اگر ایشـان موفق بشـود که در آینده ی کوتاه مدت یا میان 

مدت مناقشات هسته ای را به شكل مطلوب پیش ببرد و حل و فصل 

کند، قطعاً از این برگ بـرنده بـرای حـل و فصل مسـائل فرهنگی و 

سیاست داخلی و حتی مسائل اقتصادی هم اسـتفاده خواهد کرد؛ اما 

اگر نتواند مناقشات هسته ای و روابط اش را با امریكا و غرب درست 

مدیریت بكند، طبـیعتاً از نظر اقـتصادی هم بـا موانعی جدی مواجه 

خواهد شد و بعد از این که در مسائل اقتصادی بـا موانع جدی مواجه 

شد، در زمینه ی مسائل فرهنگی و سیاسـت داخلی هم قـطعاً عقـب 

نشینی خواهد کرد. 

     پس اگر بـتواند کامیابــی هایی در زمینه ی سیاســت خارجی و 

اقتصادی داشته باشد و در این خصوص، کارنامه ی روشن و مثبتی از 

خودش ارائه بـدهد، بـه گمانم بـه طور جدی در زمینه ی گشــایش 

فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور اقدام خواهد کرد. از جمله در مورد 

رفع حـصر و در زمینه ی مسـائل فرهنگی هم بـا جدیت بـیش تری 

سـعی می کند که سیاسـت های وعده داده شـده ی خودش را پیش 

ببرد.

     اتفاقاً من فكر می کنم که آزادی زندانیان سیاسی اخالقاً بـر رفع 

حصر مقدم است؛ که بـه هر حـال آقـایان کروبـی، موسـوی و خانم 

رهنورد در شرایط بهتری از بعضی از زندانیان سیاسی چه در اوین چه 

در رجایی شهر یا در شهرستان های دیگر، قرار دارند. بنابراین گمان 

می کنم که حـتی بـاید ما خواسـته های خودمان را بــه این ترتیب 

اولویت بندی کنیم که آزادی زندانیان سیاسی مقـدم بـر رفع حـصر 

باشد. اما به هر حال رفع حـصر یك اقـدام نمادین اسـت و اگر زودتر 

اتفاق بیافتد، طبیعتاً نشانه ی این خواهد بود که نظام مجبور است به 

خواسـته ی مردم تمكین کند و زندانیان سیاسـی هم که بــه عنوان 

زندانی امنیتی محكوم هستند، به تدریج آزاد بكند. 

     اما فكر می کنم که چنین اراده ای وجود ندارد، چرا که ســـران 

نظام در خصوص این که، این اقـدام نشـان گر ضعف آن ها باشـد و 

زندانیانی که آزاد می شوند بـا شـور و نشـاط و انرژی بـیش تری در 

           غیر از مسئله ی حصر، آقای روحـانی وعده هایی هم 

در خصوص آزادی زندانیان سیاسی به هوادارانش داده بود. 

نظر شما در این خصوص چیست؟

سطح جامعه شروع به فعالیت بكنند و استقبال گرمی که از ایشان در 

شهرها و در محل سكونت خودشان می شود، موجب ایجاد یك موج 

تازه ای از اعتراضات بشـود، نگرانی جدی دارند. رفع حـصر از آقـای 

موسوی، کروبـی و خانم رهنورد هم همین اتفاق را می تواند موجب 

بشود و جنب و جوش هایی اجتماعی را به وجود بـیاورد. بنابـراین از 

این جهت میتوانم فكر کنم که سـران حــكومت یك نگرانی جدی 

. نسبت به پیامدهایی این اتفاقات پیش بینی نشده دارند

     به هر حال خانم رهنورد در سالهای گذشته و در دوران انتخابات 

، یكی از مشاوران اصلی آقـای موسـوی بـودند و خودشـان  88سال 

مستقـل از شـخص آقـای موسـوی هم اهل اظهار نظر، مصاحبـه و 

موضع گیری بـودند و بــه همین جهت ایشــان هم در کنار آقــای 

موسوی محبوس شدند و در حـصر قـرار گرفتند و بخشـی از آن هم 

ممكن است به خاطر تمایل شخصی خودشان باشد که نخواسـتند از 

آقای موسوی جدا شـوند. البـته این را من اطالعی ندارم و دوسـتان 

دیگر هم اطالع ندارند که آیا واقـعاً امكان آزادی ایشـان بـوده یا نه، 

ولی تا آن جا که ما شـاهد بــودیم شــخص خانم رهنورد هم، بــه 

، مستقل از این  88خصوص در دوره ی بعد از انتخابات جنجالی سال 

که مشاور آقای موسوی و همسر آقای موسوی باشـند، موضع گیری 

هایی داشـتند که طبـیعتاً خوشـایند دسـتگاه جمهوری اســالمی و 

نهادهای امنیتی- اطالعاتی اش نبوده.

     من فقـط آرزو دارم که هرچه سـریع تر زندانیان سیاسـی ما آزاد 

شوند و شرایط بهتری پیدا بكنند. رهبران محـصور هر چه زودتر رفع 

حصر شوند و آزادی بیان و آزادی فعالیتهای اجتماعی- سیاسی برای 

همه ی شهروندان ایرانی اتفاق بـیفتد و ما شـاهد فضای جدیدی در 

جامعه باشیم که به رشد و توسعه ی کشورمان کمك کند و آرزو دارم 

که این تلخ کامی هایی که در سـالهای گذشـته داشـتیم بــه تدریج 

برطرف شود و ما متناسب بـا شـرایط فرهنگی و اجتماعی و امكانات 

اقتصادی کشورمان، به یك رفاه و آزادی نسبی برسیم.

          چرا خانم رهنورد هم همراه آقایان موسوی و کروبـی 

در حصر است؟ آیا ایشان نقش خاصی در رهبری داشتند؟

          آقـای رضوی فقـیه، آیا حـرف خاص دیگری در این 

زمینه دارید که در پرسش ها نیامده باشد؟ 

           ممنون از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خـط صلـح 

قرار دادید...
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1376     محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه نگار ساکن پاریس است که فعالیت روزنامه نگاری و سیاسی خود را پس از دوم خرداد سـال  بـا 

، از جمله روزنامه نگارانی بـود که  1379 درج مقاالتی در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان آغاز کرد. وی پس از توقیف مطبوعات در اردیبهشـت 

مدتی را در زندان سپری کرد.

     در راستای موضوع پرونده ی ویژه ی این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سراغ آقای اکبرین رفتیم و بـا وی در خصوص تقابـل جنبـش سبـز، 

جامعه ی مدنی و روحانی، به گفتگو نشستیم.

      وی می گوید براى هواداران آقای روحانی اصالً قابل قبـول نیسـت که رفع حـصر در همین نخسـتین سـال فعالیت دولت صورت نگیرد، چرا که 

حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات، افتخارش این بود که رفع حصر آیت ا... منتظرى توسط او صورت گرفته است. وی هم چنین معتقد است 

که رفع حصر، پایان یك ماجرا نیست بلكه آغاز بازگشت به نقطه اى است که از همان نقطه، راه را اشتباه رفته اند...

محمد جواد اکبرین: رفع حصر پایان ماجرا نیست

 

     بستگى دارد به این که مراد شما از بهبود، دقیقـاً بهبـود باشـد نه 

درمان؛ اهمیت این دقـت در آن جاسـت که خیلى از منتقــدان روند 

حـرکت دولت آقــاى روحــانى و 

دیدگاه هاى او، وقـتى توقــعات و 

انتظارات شــان را شــفاف تر مى 

گویند معلوم مى شود که تنها توقع 

بهبــود ندارند بــلكه دقیقـــاً در 

جسـتجوى درمان اند و بـه همین 

علت هم به شدت ناراضى و حـتى 

ناامیداند؛ در حـالى که بــا مواضع 

آقـاى روحـانى و محـافظه کارى 

هاى طبـــیعى دولت او، وضعیت 

جامعه ی مدنـى مـا درمـان نمـى 

شـود، بخشـى از بـیمارى و ضعف 

موجود به خود جامعه ی مدنى بـر 

مى گردد و بخشـى هم البـته بــه 

حـكومتى که نه تنها بسترسـازى 

نكرده بلكه پایه هاى شكل گیرى یك جامعه ی مدنى مقـتدر را بـه 

شدت شـكننده و آسـیب پذیر کرده و در بـرخى جهات هم بـه حـال 

احتضار کشانده. اما اگر مرادتان بهبود باشد بـله؛ من فكر می کنم بـا 

حوصله مى توانیم این شطرنج را به سود جامعه ی مدنى پیش ببریم 

و اگر باور داشـته باشـیم که، راهى جز بهبـود تدریجى وضع موجود 

نداریم حمایت توأم با مطالبه از دولت جدید مى تواند مفید باشد. 

 

          آقای اکبرین؛ آیا شما تصور می کنید حمایت از دولت 

آقای روحانی، بـا توجه بـه دیدگاه ها و آرای ایشـان، موجب 

بهبود وضعیت جامعه ی مدنی در ایران خواهد شد؟

          با روی کار آمدن آقای روحانی، مطالبات جنبش سبز 

که به هر حال متشكل از خیل عظیمی از مردم معترض بـود، 

چه شـده و چه طور پیگیری می شـود؟ بــه نظر نمی آید که 

رهبری و نیروهای شناخته شده ی آن، قصد تقابـل بـا دولت 

جدید را داشته باشند...

     نه تنها قصد تقابل ندارند، بلكه مى توانم به صراحـت بـگویم آن 

ها خود را پیروز انتخابـات 92 مى 

دانند؛ حاال دیگر اصول گرایان هم 

مى دانند که اگر اراده، حـــضور و 

هوادارى جنبـش سبـز نبــود این 

دولت پیروز نمى شد، تندروترین و 

ناصادق ترین بخش اصول گرایان 

را همیــن روزنامــه ی کیهــان 

نمایندگى مى کند؛ نگاه کنید بــه 

این روزنامه که تنها یك روز مانده 

بـه انتخابـات، یعنى بـه  23خرداد 

92، به صراحت نوشت که به تعبیر 

آقاى شریعتمدارى”وطن فروشان 

” از  88فتنه آمریكایی- اسـرائیلی 

آقاى روحـانى حـمایت مى کنند و 

تاکید کرد که“ نامزد آن ها (یعنـى 

88حسن روحانى) هم بـه حـضور و حـمایت این عده که در فتنه ی  

آشكارا نقش ستون پنجم دشمن را بر عهده داشتند افتخار می کند”؛ 

پس مسئله نه تنها تقابل نیست بلكه اگر جنبش سبز و وعده ی آقاى 

روحانى به تأمین مطالبات این جنبـش نبـود اتفاق دیگرى مى افتاد. 

اما با این همه، حفظ تعادل میان اتحاد با دولت آقاى روحانى و انتقـاد 

از او، مهم ترین دغدغه مى تواند باشد؛ اگر تعادل به سـود هر یك از 

دو سوى اتحاد و انتقاد به هم بخورد مطالبات جنبـش سبـز بـا تأخیر 

مواجه مى شود؛ این تعادل یك فشار تولید مى کند تا هم دولت و هم 

یك نسل حاال حـق دارد از کارنامه ی حـكومتى بپرسـد که در 

میان 6 رئیس جمهور پیشین اش، جز یكی شان که همان اول 

کار شهید شد، 4 تای شـان خائن و فتنه گر و بـی بـصیرت و 

انحرافى شدند و آخرى که بـا تقـلب در مسـند ماند هم امروز 

اسناد میلیاردها “ تدلیس”اش یك بـه یك آشـكار می شـود؛ 

رئیس جمهور جدید هم که هنوز نیامده بـرخى رفتارهایش از 

نظر رهبرى “نا بـه جا”سـت، یك نخسـت وزیر و یك رئیس 

مجلس هم که در حصرند، جانشین رهبری اش در حصر و رنج 

بـود تا درگذشـت، فعالیت مهم ترین احـزاب کشـور ممنوع 

است، صدها نشریه، توقیف یا متوقـف شـده اند، اقـتصادش 

57ویران شـده و مهم ترین جوانان پایه گذار انقـالب  زندان 

اوین را پس از پیروزى انقالب شان تجربه کرده اند...
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حكومت یادشان نرود که در چه وضعیتى قرار دارند و چه وظایفى بـر 

عهده دارند که البته در صدر آن وظایف، حل مسئله ى حصر است.

  

     ببینید این مهم ترین چالش دولت کنونى است؛ البـته هر دولتى 

که سر کار مى آید، تقریباً تمام دوره اش را وقـت دارد بـراى تحقـق 

وعده هایى که داده؛ چه رسد به این که مثالً چند ماه گذشـته باشـد؛ 

اما در وضعیت کنونى، دولت براى حل مسئله ی حصر فرصت بسیار 

محدودى دارد؛ هم نزد هوادارانش و هم مخالفانش... از طرفى براى 

هوادارانش اصالً قابل قبول نیست که رفع حصر در همین نخسـتین 

سال دولت آقاى روحانى صورت نگیرد، خود او هم در دوران تبلیغات 

انتخابات، افتخارش این بود که رفع حـصر مرحـوم آیت ا... منتظرى 

        اگر مطالبه ی پایان حصر آقایان موسوی و کروبـی و 

خانم رهنورد، همچنان یك خواسته ی جدی مقابل حـكومت 

ایران است، این خواسته از سوی چه طیفی مطرح می شود و 

بـا چه وزن و اهرمی؟ همین طور می توانید بـفرمائید که این 

خواسـته چطور پس از گذشـت چندین ماه از روی کار آمدن 

دولت جدید، محقق نشده است؟

توسـط او صورت گرفته و تاکید کرده بـود که مى توان در طول یك 

سال، پرونده ی حصر و زندانیان سیاسى را بسـت؛ در واقـع بـه مردم 

نشـانه اى داد که مى تواند این گره را هم بـاز کند. اگر بــراى حــل 

مشكالت سیاست خارجى و اقتصاد مى توان به دولت روحانى وقـت 

داد و اندکى صبـورى کرد، اما در این مسـئله مطلقـاً جاى مماشـات 

نیست، دست کم تصور من این است که آبـرو و اقـتدار دولت در گرو 

این رفع حصر و سامان دادن به پرونده ی زندانیان سیاسـى اسـت و 

اگر یك سال بـگذرد و دولت در این ماجرا موفق نشـود سقـوط او در 

افكار عمومى آغاز مى شود. از طرف دیگر، مخالفان دولت هم، چون 

اهمیت این نقطه ى استراتژیك را مى دانند به ناتوانى او در این نقطه 

امید بسته اند.

     در هر صورت دسـتاوردش بســیار کمتر از هزینه اى اســت که 

پرداخت کرده؛ فرض کنید اگر آقـــــاى 

، بـا مردم مدارا  88خامنه اى در انتخابـات 

مى کرد و بـه آن نبــرد خونین نظامیان و 

شبـه نظامیان بــا معترضان رضایت نمى 

داد؛ آیا مى توانیـد تصـور کنیـد کـه چـه 

دستاورد بـزرگى بـراى شـخصیت خود و 

نظام داشت، اما بعد از 4 سال، مجبور شـد 

به آمدن دولتى رضایت دهد که مطالبـات 

88همان مردم در سـال  را نمایندگى مى 

کرد، خب! همان طور که این جا هزینه اى 

که حكومت پرداخت کرده بسیار بـیش از 

دستاورد آن اسـت در ماجراى رفع حـصر 

هم همین است. یك نسل حاال حـق دارد 

از کارنامه ی حكومتى بپرسـد که در میان 

6 رئیس جمهور پیشــــین اش، جز یكی 

شان که همان اول کار شهید شـد، 4 تای 

شـان خائن و فتنه گر و بــی بــصیرت و 

انحـرافى شـدند و آخرى که بـا تقـلب در 

           اگر امروز به این حصر پایان داده شود، به نظر شـما 

چه دستاوردهایی برای حكومت ایران از آن حـاصل شـده و 

همین طور چه هزینه ای از سوی حـكومت ایران بـرای این 

حصر پرداخت شده است؟
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مسـند ماند هم امروز اســناد میلیاردها “ تدلیس”اش یك بــه یك 

آشـكار می شــود؛ رئیس جمهور جدید هم که هنوز نیامده بــرخى 

رفتارهایش از نظر رهبرى “نا به جا”سـت، یك نخسـت وزیر و یك 

رئیس مجلس هم که در حصرند، جانشـین رهبـری اش در حـصر و 

رنج بود تا درگذشت، فعالیت مهم ترین احزاب کشـور ممنوع اسـت، 

صدها نشریه، توقیف یا متوقـف شـده اند، اقـتصادش ویران شـده و 

مهم ترین جوانان پایه گذار انقالب 57 زندان اوین را پس از پیروزى 

انقـالب شـان تجربـه کرده اند... بـه گمانم دیر شـده بـراى این که 

بخواهیم براى رفع حصر دستاوردى تعریف کنیم... حداکثر، جبـران 

دیرهنگام یك خطاى فاحش است.

 

     نشانه ی ضرورت بازگشت به همان نقطه ی شـروع انحـراف و 

ادامه ی اصالحـات؛ بــگذارید روشــن تر بــگویم: در واقــع تمام 

هشدارهایى را که میرحسین موسوى و مهدى کروبـى در انتخابـات 

88 مطرح کردند بـعدها از زبــان اصول گرایان شــنیدیم و بســیار 

تندترش را هم شنیدیم؛ آن ها انحراف و فساد جارى در دولت آقـاى 

          به عنوان آخرین سوال، پایان حصر را نشـانه و نماد 

چه چیزی باید بدانیم؟

احمدى نژاد را یا روایت کردند یا پیش بینى؛ آن ها به صراحت گفتند 

که او دروغ مى گوید و در آمار تقـلب مى کند؛ اما آقـاى خامنه اى در 

نامزدها و معترضان را   88نخسـتین نماز جمعه ی بـعد از انتخابـات 

مالمت کرد که چرا رئیس دولت نزدیك به او را دروغ گو خوانده اند؟ 

اما تنها کم تر از دو سـال بـعد، رسـانه هاى اصول گرایان پر بــود از 

توصیف مستقیم یا غیرمستقیم دولت احـمدى نژاد بـه دروغگویى... 

این روند نشان مى دهد چه کسانى درسـت مى گفتند و درسـت مى 

، جنبش سبز از  92دیدند؟ البته فكر می کنم با مشارکت در انتخابات 

این گذشته عبور کرده است، بر واژه ی “عبور” تاکید می کنم زیرا نه 

تعبـــیر “بخشـــش” را چندان مى فهمم و نه ظلمى که اتفاق افتاد 

بخشـیدنى و فراموش کردنى اسـت اما بـراى جلوگیرى از هزینه ی 

بیش تر، باید از گذشته عبور و باز هم شـروع کرد... این ها را گفتم تا 

نتیجه بـگیرم که رفع حــصر، پایان یك ماجرا نیســت بــلكه آغاز 

بازگشت به نقطه اى است که از همان نقطه، راه را اشتبـاه رفته اند... 

باید پس از رفع حصر، به تدریج مهاجران هم برگردند تا بـاب تبـعید 

منتقدان بسته شود، رفع حصر، نماد همه ى این ها و نشـانه ى ادامه 

ی اصالحات است.

            با سپاس از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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زندانیان قزل حصار را در مبارزه با اعدام تنها نگذاریم

     اوایل آذرماه سـال جاری، در اقــدامی جمعی، بــیش از هزار 

زندانی محـكوم بـه اعدام در زندان قـزل حـصار کرج دسـت بـه 

اعتصاب غذا زدند؛ این اعتصاب در واکنش به انتقـال یازده زندانی 

به سلول های انفرادی جهت اجرای حكم اعدام بود.(1)

     این اعتصاب غذا که در اعتراض بــه موج اعدام های دســته 

جمعی و احسـاس خطر احـتمالی زندانیان محــكوم بــه اعدام از 

سرنوشت مشابه نشأت می گیرد، چند روزی بیش تر ادامه نیافت و 

بی هیچ نتیجه ای به پایان رسید و در میان اخبـار گم شـد. شـاید 

تكراری بودن موضوع اعدام باعث شـد بـه این خبـر آن چنان که 

باید و شاید پرداخته نشود؛ هرچند که به هر ترتیب، چنین اخبـار و 

اتفاقاتی بهترین فرصت برای ایجاد حساسیت در جامعه نسبت بـه 

مجازات اعدام و تالش برای لغو و کاهش اعدام است.

15     زندان قزل حصار کرج با حدود  هزار زندانی، یكی از بزرگ 

ترین زندان های خاورمیانه محسـوب می شـود و مهم تر این که 

تفكیك و تقسیم بـندی زندانیان در واحـدهای مختلف این زندان 

به شكلی است که عمده ی محكومین بـه اعدام بـا هم در یكی از 

واحدهای این زندان محبوس اند؛ واحد 2 زندان قزل حـصار کرج، 

چیزی حدود 5 هزار نفر ظرفیت دارد که عمده ی آن ها محكومین 

به اعدام مرتبط به جرائم مواد مخدر هستند.

     این چندمین اعتصاب دسته جمعی زندان قزل حصار کرج بود، 

، بیش از دو هزار تن  1392به عنوان نمونه قبالً در خرداد ماه سال 

از زندانیان واحــد 2 این زندان، در اعتراض بـــه گماردن یكی از 

زندانبان های پیشین، بـه ریاسـت این واحـد و هم چنین کمبـود 

امكانات رفاهی و عدم رسیدگی قضایی دست به اعتصاب غذا زده 

بودند.(2)

     زندانیان حتی از مذاکره بـا مقـامات زندان نیز سـر بـاز زدند و 

اعالم کردند تا عزل رئیس جدید، دســـــت از اعتصاب نخواهند 

کشید ولی در نهایت این اعتصاب با انتقال بیش از سی زندانی بـه 

انفرادی و تهدید و دروغ های مسئولین زندان پایان یافت.

     به گفته ی زندانیان، این زندانبـان یك بـار قبـالً در زمسـتان 

1389سال  دستور تیراندازی بـه سـوی زندانیان معترض را صادر 

کرده و خود نیز در تیراندازی و کشته شدن زندانیان نقش مستقیم 

ایفا کرده بود.

     در 25 اسفند ماه سـال 

1389 گروهی از زندانیـان 

واحد 2 زندان قـزل حـصار 

کرج، برای ساعاتی کنترل 

بخشی از زندان را به دست 

گرفتند. طی درگیری میان نیروهای یگان ویژه بـــــــا زندانیان 

شورشی، گروهی از آنان کشته و برخی از آنان زخمی شدند.

سازمان زندانها در گزارش خود آورده بـود که زندانیان شورشـی از 

افراد شرور و محكوم به اعدام بـوده اند. همچنین در آن زمان این 

سازمان مدعی شد که زندانیان قصد خراب کاری در زندان داشتند 

و در این هنگام نیروهای ویژه ی زندان وارد عمل شـــده و بـــا 

سرکوب شدید، موفق به مهار شورش شده اند.(3)

     به گزارش منابع حقوق بشری دلیل این شورش، اعتراض بـه 

شرایط بـد حـاکم بـر زندان و توقـف اجرای حـكم اعدام ده نفر از 

زندانیان بود که حـدود سـه هزار نفر از زندانیان معترض، ابـتدا بـا 

اعتصاب و سردادن شعارهایی هم چون “اعدام باید متوقف شود”، 

دست به اعتراض زدند که گسترش دامنه ی این اعتراضات منجر 

به شكستن درب بندها شد. زندانیان سپس موفق شدند خود را بـه 

محوطه ی زندان رسانده و بـرای عبـور از دیوارهای زندان تالش 

کنند.(4)

     منابـع حقـوق بشـری، تعداد کشـته شـدگان و مجروحـان را 

“صدها نفر” ذکر کردند و دلیل کشته شدن آنان را شلیك مستقیم 

گلوله های واقعی برشمرده و فقط تعداد مصدومان ناشی از شلیك 

گلوله های جنگی را بالغ بر یك صد و پنجاه نفر برآورد کردند.

     زندانیان محكوم به اعدام محبوس در زندان قـزل حـصار، در 

مبارزه ی خودجوشی که بدون سازمان دهی تشكیالتی، امكانات 

و حتی توجه کافی مدافعان حقوق بشر در ایران به پیش می بـرند، 

تنها به اعتصاب غذا یا برخوردهای درون زندان بسنده نكردند. بـه 

عنوان نمونه ای از تالش آن ها بــرای کشــاندن این اعتراض و 

مبارزه بـه خارج از زندان، سـال گذشـته در دو نوبـت، ده ها تن از 

خانواده های این افراد به خیابان پاستور و در مقابل بـیت رهبـری 

رفتند تا با تجمع مسالمت آمیز خود، صدای اعتراضات و خواسـت 

توقـع اعدام خود را بـه گوش مســئوالن برســانند. هرچند چون 
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عكس از مصطفی رحمانی- خط صلح

همیشه پیوند شوم دستگاه قضایی و امنیتی، پاسخ آنان را با مشت 

آهنین و با اعدام دسته جمعی زندانیان داد. 

     زندانیان محكوم به اعدام قزل حـصار علی رغم این که عمدتاً 

از اقشار محروم و حـتی کم سـواد جامعه هسـتند، عالوه بـر نامه 

نگاری های متعدد روزانه با مسئولین و نهادهای حكومتی، امروزه 

قدرت سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را بـه عنوان یك ابـزار 

قـدرتمند در این مبـارزه، درك کردند و بنابـر اطالعات موثق، هر 

روزه سازمان های حقـوق بشـری، از تمامی طرق ممكن، گیرنده 

ی تماس های زندانیان قزل حصار و گزارشات و درخواسـت های 

آنان هستند. 

     درباره ی قزل حصار، قـلب تپنده ی مبـارزه بـر علیه اعدام در 

ایران، هم چنان می توان نوشــت اما مختصر فوق، بــرای درك 

کیفیت و عزم جدی برای این مبـارزه ی بـی امان که در آن زندان 

جاری ســــت، کفایت می کند؛ درکی که مســــئولیت تاریخی 

مشخصی برای مدافعان حقوق بشر با خود بـه همراه می آورد. در 

ایران همواره مبـارزه بـرای لغو اعدام، حداقـل در دهه های اخیر، 

تحت عناوین مختلفی وجود داشته است. با این حال، غفلت و عدم 

توجه به نیروی قدرتمند زندانیان که چه بر اسـاس بـاور، یا از بـیم 

جان، با یكدیگر متحد شده و هزینه ی این مبـارزه را بـا جان خود 

می دهند، یك اشتباه بزرگ از سـوی فعاالن حقـوق بشـر خواهد 

بود. 

     ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی، بـه شـكلی سـنتی و 

همیشگی در صدر لیسـت کشـورهایی بـوده که دارای بـاالترین 

میزان مجازات اعدام در سال اند و از نظر سرانه ی اعدام نسبت به 

جمعیت، در رده ی اول کشـــورهای جهان قـــرار  دارد. این در 

حالیست که با گسترش اعدام ها در سـال جاری، تقریبـا رکوردی 

تازه نیز به جای گذاشته است.(5)

     هزاران زندانی محكوم بـه اعدام در زندان های ایران و زندان 

مذکور، باالترین سرمایه و نیروی انسانی ممكن در مبارزه بر علیه 

اعدام هستند که از حداکثر اراده و جدیت برای مبارزه بـا توجه بـه 

شرایط شان برخوردارند. این قربانیان که اراده ی نجات خود را بـه 

تمام طرق ممكن برای جامعه ی مدنی ایران به تصویر کشیده اند، 

نیازمند توجه بیش تر رسانه ها، سازمان ها و فعاالن حقـوق بشـر 

هستند تا در سایه ی اتحاد، انسجام و سازمان دهی تحت حـمایت 

جامعه ی ایران بـا کاسـته شـدن از هزینه ی ســنگین جانی این 

مبارزه برای آنان، به الگویی برای سایر قربانیان خاموش این حكم 

در سراسر کشور تبدیل شوند.

منابع:

11392- اعدام متهم مواد مخدر در قزل حصار، خبرگزاری هرانا، 5 آذرماه 

22100- اعتصاب اعتراضی  زندانی در زندان قــــزل حــــصار کرج، همان، 1 

1392خردادماه 

325- شورش خونین زندانیان قزل حصار سرکوب شد، وبسـایت صدای امریكا،  

1389اسفند ماه 

4- صدها کشـته و زخمی در زندان قزلحـصار در پی اعتراض بـه اجرای احـكام 

1389اعدام، خبرگزاری هرانا،  اسفند ماه  25

5- ابراز نگرانی گروههای حقوق بشری از افزایش موارد اعدام در ایران، وبسایت 

1392بی بی سی فارسی،  مهرماه  18
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بهار فرهنگ و هنر از کجا آغاز می شود!؟

     چه هنرمندها و حـرفه کاران عرصه ی هنر کشـور که در کارزار 

انتخاباتی “حسن روحانی” حضور داشـتند و چه آنان را که از بـیرون 

شاهد رویدادهای انتخاباتی بودند، مواضع فرهنگی و هنری روحانی 

که خود را برای به دسـت گرفتن سـكان یازدهمین دولت جمهوری 

اسـالمی نامزد کرده بـود، خوش آمد. اما این خوش آمد گویا “دولت 

مستعجل” بود!

    ماه عسل حسن روحانی و وعده های انتخابـاتی اش در عرصه ی 

فرهنگ دیری نپایید؛ چه در انتخاب وزرای فرهنگی و چه در نشـان 

دادن اراده ای جدی برای بـه ثمر نشـاندن وعده های از پیش اعالم 

شده اش.

     در جریان کارزار انتخابـاتی، حسـن روحـانی دسـت روی نقـاط 

حساسی گذاشت که در دو دولت نهم و دهم عرصه ی عمل محافظه 

کاران سنتی در عرصه ی فرهنگ 

بود. بحث ممیزی کتاب، موسیقی 

و سینما از جمله مواردی بود که او 

در گفتگو با “روزنامه ی آرمان” از 

آنها یادکرد.

     روحانی در این میان از انجمن 

صنفی روزنامه نگـاران و خانـه ی 

تعطیل شـده ی سـینما هم یادی 

کرد و کم و بــــیش در عرصه ی 

فرهنگ بـر همه ی آن چیزهایی دسـت گذاشــت که در این عرصه 

ممنوعه بـودند. از گنجاندن صدای محــمدرضا شــجریان در فیلم 

تبلیغاتی، تا حضور چهره های هنری حامی جنبش سبـز و هنرمندان 

بـه زندان افتاده در کمپین تبــلیغاتی، همه و همه این امید را در دل 

اهالی فرهنگ زنده کرد که دوران هشــت ســاله ی فترت و بـــه 

تعبیری”زمین سوخته”ی فرهنگ و هنر قـرار اسـت بـار دیگر جانی 

تازه بگیرد.

     در فصل معرفی وزرا، اگرچه بــرخی گمانه ها از معرفی احـــمد 

مسجد جامعی به عنوان وزیر فرهنگ یاد می کرد اما، سـرانجام علی 

جنتی شد انتخاب دقیقه ی نود آقای روحانی برای معرفی بـه عنوان 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی.

     در فاصله ی معرفی گزینه ی پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، آقای جنتی “خوش درخشید”؛ در دو مصاحبه ای که ایشان 

بـا ایسـنا و شـرق داشـت بـه 

خبـــرنگاران از ایده آل های 

فرهنگی خود گفت. بـار دیگر 

اهالی فرهنگ شـــاهد تكرار 

همان وعدهه ای انتخابــاتی 

روحانی از زبان جنتی بودند؛ البته با زبـانی مالیم تر. همین دو گفتگو 

کافی بود که سرسخت ترین اصول گرایان از جبهه ی پایداری را بـه 

صف مخالفان وزیر ارشـاد در مجلس بكشـاند و حـمید رســایی در 

مخالفت بـا علی جنتی بـه پشـت تریبـون مجلس رفت و دربـاره ی 

دیدگاههای  فرهنگی او در این گفتگوها، موضع گیری شــــدیدی 

کرد.

     بـاری بـا گرفتن رای اعتماد از مجلس، علی جنتی در گفتگو بــا 

هفته نامه ی آسـمان نخســتین 

دیدگاه جنجالی خود را بـیان کرد: 

“حــذف ممیزی پیش از انتشــار 

کتاب”. در این گفتگو او بــــــه 

علیرضا غالمی گفت اعتقادی بـه 

ممیـزی پیـش از چــاپ نــدارد، 

ممیزی عنوان محترمانه ی همان 

سانسـور اسـت، بـاید بـه ناشـر و 

نویســنده اعتماد کرد و مجموعه 

34ی اظهار نظرهایی از این دسـت که در  سـاله ی پس از جمهوری 

اسالمی بـارها از سـوی نویسـنده، ناشـر ، مترجم و مردم بـه گوش 

رسیده اما کم تر مورد اعتنای مسئولین جمهوری اسالمی قرار گرفته 

است.

     بـه دنبـال انتشـار این گفتگو، موجی از واکنش های مختلف در 

سطح رسـانه ها، مطبـوعات و فضای فرهنگی بـروز کرد. گروهی از 

ناشران در مخالفت با آن به وزیر ارشاد نامه نگاری کردند و در رد آن 

بخش از سخنان او که خواستار سپردن امر سانسور به ناشـران شـده 

بود، واکنش نشان دادند.

     به فاصله ی اندکی از گفتگو با هفته نامه ی آسـمان وزیر ارشـاد 

در حاشیه ی جلسـه ی دولت در گفتگو بـا خبـرنگار صدا و سـیمای 

جمهوری اسالمی ایران، گفته های پیشین خود را رد و از موضع خود 

عقب نشینی کرد.

د دولت روحانی بررسی اجمالی کارنامه ی شش ماهه ی وزارت ارشا
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     این بود که از همان نخستین هفته های ورود وزیر تازه ی ارشاد 

به ساختمان خیابان کمال الملك، این واقعیت آشـكار شـد که، وزیر 

ارشـاد تازه، پختگی الزم را بــرای تصدی مســئولیت وزارتخانه ی 

حساسـی هم چون فرهنگ و ارشـاد اسـالمی که از اهمیت ویژه ای 

برای رهبر و دیگر محافظه کاران برخوردار است؛ ندارد.

     این واقـــعیت در دو ماه آینده بـــار دیگر رخ نشـــان داد و در 

رویدادهای دیگری نیز بار دیگر رونمایی شد.

     ناشران و حرفه کاران عرصه ی فرهنگ بر این بـاور هسـتند که 

در هشت سال گذشته، نه تنها جریان پیشین حاکم بـر وزارت ارشـاد 

به عنوان متولی اجرایی در بخش های گوناگون فرهنگی و هنری، با 

اعمال سلیقـه ی شــخصی خود خســارت های فرهنگی جبــران 

ناپذیری را به کشور تحمیل کرد، بـلكه کوشـید بـا قـرار دادن مهره 

های مورد اعتماد خود در موسسه های وابسته به دولت یا شرکتهای 

شبهه خصوصی، زمینه را بـرای تداوم بخشـیدن بـه حـضور خود در 

عرصه ی فرهنگی در صورت سقوط از قـدرت فراهم آورد. این بـود 

که در این هشت سال مجوز موسسه های خصوصی و شبـهه دولتی 

بـرای نزدیكان فكری دولت و محـافطه کاران صادر و از این طریق 

بخش عمده ای از بودجه ی فرهنگی کشور هزینه شد.

     موضوعی که در نخسـتین روزهای آغاز بـه کار علی جنتی بــه 

عنوان یك مطالبـه از سـوی اهالی فرهنگ مطرح می شـد، روشـن 

شدن تكلیف انبوه بـنیادها و سـازمانهای دولت سـاخته در حـوزه ی 

هنر، فرهنگ و ادبیات بـود که بـا بـلعیدن فعالیت های غیر دولتی و 

مستقل پیشین در این هشـت سـال، مشـغول سیاسـتگذاری بـرای 

عرصه های فرهنگی و جذب و هضم بـودجه های فرهنگی- هنری 

از وزارت ارشاد بودند. 

     نهادهایی مانند بــنیاد 

ادبـــیات داســـتانی که 

کارکـردش جـذب دههـا 

میلیارد ریـال اعتبار دولتی 

بــدون داشــتن خروجی 

مشخص و تولید فرهنگی 

روشن در عرصه ی ادبیات 

داستانی بـود، از این جمله 

اســـت؛ مجموعه ای زیر 

نظر محمد رضا سرشار. از 

سوی دیگر انجمن قـلم، که قـرار بـود نقـش آلترناتیو دولتی کانون 

نویسـندگان ایران را ایفا کند، بــا شكســت در اهداف خود و اخراج 

محـمد رضا سرشـار از هیات مدیره در دولت دوم احـمدی نژاد، بـار 

دیگر با تزریق بودجه های دولتی توانست سرپا شود.

     به طور خالصه مجموعه ی این حرکتها قـرار بـود بـدلی بـرای 

فعالیتهای مستقـــل، غیر دولتی و مردمی در عرصه ی ادبـــیات و 

فرهنگ باشد که در سالهای گذشـته شـكل گرفته بـود و در دوره ی 

احمدی نژاد ممنوع اعالم شد.

     اگرچه اهالی فرهنگ و ادبــیات چندان طرفی از این تغییر دولت 

نبستند اما، اهالی هنر و به ویژه سینماگرها توانسـتند خانه ی خود را 

پس بگیرند. پیش از آن وزیر ارشـاد بـار دیگر در پاسـخ بـه پرسـش 

خبرنگاری که از او درباره ی بازگشایی خانه ی سینما پرسـیده بـود، 

گفته بـود که ممكن اسـت بـه جای یك خانه ی سـینما دو خانه ی 

سینما داشته باشیم. پاسخی که موجی از اسـتهزاء را علیه علی جنتی 

در محافل سینمایی بـه راه انداخت اما سـرانجام سـینماگران ایرانی 

توانسـتند در روز ملی ســینما خانه ی خود را فك پلمب کنند و وارد 

حیاط آن شوند. 

    هرچند فشارها برای کنار گذاشـتن هیات مدیره ی دوازدهم خانه 

ی سینما آن چنان قوی بود که، محـمد مهدی عسـگرپور آن را تاب 

نیاورد. بـا وجود عمل دولت یازدهم بـه وعده ی داده شــده در مورد 

بازگشـایی خانه ی سـینما اما آنچه که در مورد ســپردن امر ممیزی 

فیلم و سینما به خود اهالی این صنف مطرح شده بود، هم چنان روی 

زمین مانده و “سـكاندار ما یشـاء” در این عرصه، همچنان سـازمان 

سینمایی است که نهادی دولتی برای سیاستگذاری و اجرا در عرصه 
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ی سینما بـه ریاسـت رئیس جمهور اسـت. بـا این همه اما هم چنان 

20جعفر پناهی بـرای مدت  سـال از فیلمسـازی و خروج از کشــور 

محروم مانده است و هم چنان مستند سازان ایرانی به محـض ورود 

به کشور، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند.

     در عرصه ی موسیقـی بــار دیگر شــاهد خودســری ها در لغو 

کنسرت های موسیقی پاپ و حـتی سـنتی بـودیم. در سـه ماهه ی 

12نخسـت دولت روحـانی دسـت کم خبـر  لغو کنسـرت از ســوی 

خبرگزاری های دولتی و مطبوعات منتشر شد.

     محــمد رضا شــجریان، حســین زمان و آریا آرام نژاد از جمله 

خوانندگان سبك های گوناگونی اند که هم چنان به صورت رسـمی 

ممنوع الكار شمرده می شوند. در کنار آن بسیاری دیگر از اهالی این 

هنر نیز هم چنان زیر زمینی هسـتند. انتخاب معاون هنری اگرچه در 

میان گروهی نارضایتی را موجب شد اما برخی دیگر نیز بـا توجه بـه 

پیشـــینه ی فرهنگی او، این انتخاب علی جنتی را خوب ارزیابـــی 

کردند. 

     در همین عرصه، اعتراضی از ســوی رئیس خانه ی موسیقــی، 

موجی از تهدید و فشار را علیه پیرنیاکان به راه انداخت که او به ناچار 

از سمت اش استعفاء داد اما، در اتفاق نادری علی جنتی به میدان آمد 

و با این استدالل از پیرنیاکان بـه دفاع پرداخت که حـرمت تكخوانی 

زن از دید برخی علمای اسالمی تنها بـه دلیل مفسـده های کنار آن 

است و اگر تكخوانی زنان بـدون مفسـده و غنا باشـد، ایرادی بـر آن 

نیست.

     همین نظر علی جنتی کافی بـــود تا بـــار دیگر موج اعتراضی 

دیگری علیه او از قم و از بیت مكارم شیرازی بلند شـود؛ بـاز هم بـی 

تدبیری دیگری از وزیر ارشـاد در بـیان نسـنجیده ی حـرفی که بـه 

چالش میان او و محافظه کارانی که هشت سال خود را بـر فرهنگ و 

هنر کشور مسلط می دیدند، دامن زد.

     اگر بـار دیگر بــخواهیم نگاهی بــه عرصه ی فرهنگ و کتاب 

بــیاندازیم، انتخاب دیرهنگام معاون فرهنگی، که یكی از حســاس 

ترین مسـئولیتها در وزارت ارشـاد اسـت، تردید جنتی در پیدا کردن 

گزینه ی مناسب برای این پست را نشان می دهد اما چیزی که بیش 

از همه داد اهالی فرهنگ را به هوا بلند کرد، باقـی ماندن مسـئوالن 

پیشین متولی سانسور بر صندلی های خود بـود. یكی از این چهره ها 

که مخالف های بسیاری در میان ناشران حـرفه ای و نویسـنده های 

ممنوع القلم دارد، الهیاری، رئیس محـافطه کار و نزدیك بـه بــیت 

مصباح یزدی در اداره ی کتاب است.

     محقق نشـدن وعده ی پاسـخگو شـدن اداره ی سانسـور، یك 

طرفه نبودن رابطه ی ناشـر و نویسـنده بـا اداره ی سانسـور، امكان 

تجدید نظرخواهی در مورد ممیزی اعالم شــده بــرای اعمال روی 

کتاب و امكان از سرگیری فعالیت ناشرانی که در هشت سال گذشته 

پروانه ی نشرشان لغو یا تعلیق شـده بـود، از جمله وعده های معطل 

مانده ی فرهنگی است که در پرونده ی مطالبه های اهالی کتاب هم 

چنان خاك می خورد !

     در پایان باید یادی هم کنیم از مرحـوم مغفور ، شـادروان انجمن 

صنفی روزنامه نگاران ایران که، اگرچه حسن روحانی حداقل دوبـار 

در جریان رقابت های انتخاباتی اش از آن یاد کرد و باز شـدن اش را 

بـه اهالی رسـانه وعده داد، اما بـه این وعده عمل نكرد و در گزارش 

100تلویزیونی خود بـرای عملكرد  روزه ی دولت اش نیز ترجیح داد 

که نامی از آن به میان نیاورد.

     در عرصه ی مطبوعات اگرچه همچنان تهدید قـطع سـهمیه ی 

یارانه ی کاغذ مطبوعات مستقل مانند شمشیر داموکلس باالی سـر 

روزنامه نگاران اســت اما، از آن بــدتر عملكرد هیات نظارت بـــر 

مطبوعات در تعطیلی روزنامه ی بهار و نبـود اراده ی الزم در وزارت 

ارشـاد بــرای جلوگیری از تعطیلی روزنامه ی نشــاط، هم میهن و 

توسـعه بـود. از طرف دیگر هم چنان شـماری از روزنامه نگاران هم 

1388چنان در حال سپری کردن احكام سال  خود هستند. 

     در همین عرصه وزارت ارشاد که وعده ی تجدید نظر در سیاست 

های این وزارتخانه در کمیته ی تعییـن مصادیـق فیلترینـگ را داده 

بود، اما بار دیگر از موضع خود عقب نشینی کرد.

     در یك ارزیابی شتاب زده از سـه ماهه ی نخسـت دولت حسـن 

روحانی می توان بخشی از کارنامه ی فرهنگی او را مثبـت ارزیابـی 

کرد و بخش دیگری را منفی. مهم ترین اتفاق مثبـت این بـخش تا 

امروز، همان بازگشایی خانه ی سینما بوده است.

     ایرانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید”بـا یك گل بـهار نمی 

شود”، اما شـنیده ایم در فرهنگ ژاپنی ضرب المثلی هسـت که می 

گوید: “بهار بـا یك گل آغاز می شـود.” اگر نخواهیم عجول باشـیم 

شاید سه ماه زمانی کافی برای تحقق همین چند وعده، اندك نباشد، 

اما بدون تردید، جبران بخشی از خسارت های هشت سـال گذشـته 

شاید به همان اندازه زمان نیاز داشته باشد.

*روزنامه نگار
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لزوم مشارکت مردان و پسران در مبارزه برای پایان خشونت علیه زنان

مصطفی رحمانی

نویسنده: مایكل کافمن و گری بارکر/گاردین       ترجمه: مصطفی رحمانی

25     شاید احمقـانه بـه نظر بـیاید اگر در روز  نوامبـر، روز بـین 

المللی رفع خشـونت علیه زنان، در این مورد خوشبــین باشــیم. 

سازمان بهداشـت جهانی در این رابـطه تاکید دارد از هر سـه زن، 

یك نفر، در معرض خشونت از سـوی شـریك جنسـی مذکر خود 

قرار دارد. همچنین مطالعه ی اخیر از سوی سازمان ملل در شـش 

کشـور آسـیایی، نشـان می دهد یك نفر از هر چهار مرد، مرتكب 

تجاوز شده است. با این حال خوشبینی ما ناشـی از یك تغییر فوق 

العاده در اقصی نقاط دنیاسـت. مردان بیشـتر و بیشـتری نهایتاً بـا 

پیوسـتن بــه زنان، می 

گویند تمام اشـــــكال 

خشونت علیه زنان بـاید 

پایان یابد. حـتی مردان 

در گوشـــه و کنار دنیا، 

انتقادات بیشتری از خود 

می کنند و می گویند ما 

بـاید نقــش کلیدی در 

سـاختن آیندهای عاری 

از خشـــونت علیه زنان 

ایفا کنیم. 

     در هند، افریقــــا و 

خاورمیانه برای اعتراض به جرایم بسیار شایع علیه زنان، مردان به 

زنان پیوسته اند. همین طور آنان در امریكا و اروپا بـه طور فزاینده 

ای بیشتر در این مورد حرف می زنند. همراه با زنان، ما نیز از دولت 

ها می خواهیم که قوانین را در این رابطه مورد حمایت قـرار دهند 

تا آنها را به اجرا بگذارند. خبرها از بریتانیا حاکیسـت قـانون کلر در 

تمام انگلستان و ولز بـه اجرا در می آید؛ و این نمونه ای از پیروزی 

ها در این زمینه است. امیدواریم خبرهایی از این دست بـیش تر و 

بیش تر شود.

     هم اکنون این چالش قرار است حتی پیش تر هم بـرود؛ بـله، 

اعتراضات و تظاهرات ها، توجه ها را جلب می کند و بله، بازداشت 

مردانِ متجاوز و نگهداشـتن آنها در موضع جواب گو و مســئول، 

بحث کلیدی است اما کافی نیست.

     اکنون وقت آن رسیده که به صورت جدی بـه پیش گیری در 

این رابــطه پرداخته شــود، 

زمان آن اســت که مردان و 

پسران را در حـل آن سـهیم 

کنیم. 

     شـواهد و قــراین جمع 

آوری شده و در حال فزونی، شامل “تحقـیق بـین المللیِ مردان و 

10برابری جنسی”  با شـرکت  مرد از  کشـور دنیا، نشـان  15000

دهنده ی دو عامل کلیدی در پس ِ خشونت است.

     نخسـت، مردانی که 

در کودکی شـــــــاهد 

خشــــونت پدر در خانه 

بوده اند، دو برابر بیش تر 

از دیگر مردان، تمایل به 

نشــان دادن خشــونت 

علیه شریك جنسی خود 

دارند.

     دوم، در مورد کسانی 

ست که عمدتاً به مفهوم 

هایی کلیشـــــه ای از 

مردانگی بــاور دارند که 

مردان باید بر زنان سلطه داشته باشند و نیز اینكه مردان بـه بـدن 

زنان حق دارند. همان طور که فعاالن و محققان فمنیست عقـیده 

دارند، خشونت علیه زنان، محصول روابط نابرابـر قـدرت اسـت و 

همان طور که فعالیت خود ما در سـه دهه ی گذشـته نشــان می 

دهد، این خشونت نتیجه ی این اسـت که ما پسـران را بـرای مرد 

شدن بر اساس خواسته های ناممكن کلیشه ای مردانگی تربـیت 

می کنیم. 

     پایان دادن به این خشونت ها نیازمند تالش های بسیار بیش 

تری از کمپین های سـاده مثالً علیه رانندگی در مسـتی و سـیگار 

کشیدن است. بایستی به ریشه های این مشكل برسیم.

     ما بــا همكارانمان در بــخش های زیادی از دنیا،  معلمان را 

آموزش می دهیم تا دالیل و روشــــــهای پایه ای جلوگیری از 

خشونت را سر کالس ببـرند. ما مربـیان را آموزش می دهیم تا بـا 

رقص زنان هندی برای حمایت از یك میلیارد افزایش تالش جهانی برای پایان دادن

به خشونت علیه زنان- عكس از آسوشیتد پرس
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پسران در مورد احترام بـه زنان و 

دختران حرف بزنند. 

     از طریق برنامه ی جدید بین 

المللی مان “مراقبـت مردان” در 

حــال آموزش متُد های مثبــت 

والدینی به پدران ِ جدید هسـتیم 

که هرگونه تنبیه بدنی را نفی می 

کند. همچنین بـــه تایید ضمنی 

اینكه اعمال قـدرت و خشــونت 

علیه دیگران قابل پذیرش است، 

پایان دهند. در عین حــال، ما در 

حال تالش برای تغییر خط مشی 

قوانین، از جمله بهتر شدن قانون مرخصی والدینی، (مرخصی بـا / 

بدون حقوق که برای والدین شـاغل فرصت بـیش تری بـرای در 

کنار فرزندانشان بودن را ایجاد می کند) هستیم که این امر، منجر 

به تغییر بهتر نقش پدران خواهد شد. 

     ما همچنین در حـال کار بـا رهبـران مذهبـی هم هســتیم- 

همچون تالش های گروه روبـان ســفید در پاکســتان، کانادا و 

لبنان- استفاده از عبادت 

گاه ها و اماکن مذهبــی 

بــرای نشــان دادن این 

موضوع کـه هیـچ دینـی 

خشــــونت علیه زنان را 

تایید نمی کند. ما در حال 

تعامل با مردان در محـل 

کار نیز هســتیم؛ مثالً در 

اســترالیا، تا این فرهنگ 

هایی کـه مـی گوینـد در 

مقابـــــل مردانی که از 

خشونت استفاده می کنند، ساکت بمانید را تغییر دهیم.

     در رواندا و همســـایه اش جمهوری دموکراتیك کنگو، گروه 

غیر انتفاعی ما بـا نام پروموندو، فضاهایی را ایجاد می کنند که در 

آن مردان و پسران می توانند بر خشونتی که تجربه کرده اند، فائق 

آیند.

     در ریو دو ژانیرو (در برزیل)، 

گـروه پرومونـدو از لیـگ هـای 

فوتبال برای تعامل و گفتمان بـا 

مردان در تمام رده های ســنی 

بـرای پایان دادن بـه خشــونت 

علیه زنان اســــتفاده می کند. 

بـــازیكنان در مورد روابـــط و 

راههای مســالمت آمیز حـــل 

اختالفات میان زوج ها بحـــث 

می کنند. در روزهای بـــــازی 

فوتبـال، بـیانیه ها، پوســترها و 

بـــرنامه های رادیویی در مورد 

احترام به زنان و بدون خشونت بودن، به خصوص در مورد پدران، 

پخش می شود. گزارش ِ شرکت کنندگان در این طرح ها از اعمال 

27خشونت فیزیكی در قبال شریك جنسی شـان، از  درصد بـه 7 

درصد کاهش یافت.

     ترکیبــی از بــرنامه های موثر، افزایش آگاهی ها، تغییر خط 

مشـی ها و صداهای قـوی عمومی، این خشـم (از خشـونت علیه 

زنان) را به عمل و سـپس 

بـه تغییر تبـدیل می کند. 

این اقدام بـه ما اجازه می 

دهد تا موقــــعیت هایی 

خلق کنیم که خشـــونت 

قبـــــل از این که اتفاق 

بیافتد، متوقف شود.

     برای رسیدن بـه یك 

”پایانِ ماندگار” بــــرای 

خشونت علیه زنان، وقـت 

آن است که از برنامه های 

در مقیاس کوچك که با تالش های سخت ان.جی.اُ. ها انجام می 

شود عبور کرده و این برنامه ها را به برنامه های در مقیاس بـزرگ 

در کل جوامع، مدارس و محــل های کار، تبــدیل کنیم. خانواده 

هایمان را تغییر دهیم و آینده ای خلق کنیم که زنان، فرزندان مان 

و صد البته مردان، به راستی الیق آن هستند.

ن
زنا

دعوت گروه غیرانتفاعی پروموندو در ریو دو ژانیرو برزیل از لیگ های فوتبال برای تعامل

با مردان در تمام سنین- عكس از خبرگزاری فرانسه

شـواهد و قـراین جمع آوری شـده و در حـال فزونی، شـامل 

“تحقیق بـین المللیِ مردان و برابـری جنسـی”  بـا شـرکت 

1500010 مرد از  کشــور دنیا، نشـــان دهنده ی دو عامل 

کلیدی در پس ِ خشونت است.

     نخست، مردانی که در کودکی شاهد خشونت پدر در خانه 

بوده اند، دو برابر بیش تر از دیگر مردان، تمایل به نشان دادن 

خشونت علیه شریك جنسی خود دارند.

     دوم، در مورد کسانی ست که عمدتاً به مفهوم هایی کلیشه 

ای از مردانگی باور دارند که مردان باید بر زنان سلطه داشـته 

باشند و نیز اینكه مردان به بدن زنان حق دارند.
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209حیات دوباره ی 

بهروز جاوید تهرانی: استرس هنوز هم مرا عذاب می دهد

     در پنج شماره ی اخیر ماهنامه ی خط صلح و در بخش رو در رو 

به گفتگو و یا خاطره نگاری از قربانیان شـكنجه در دهه های 50 و 

60 شمسـی پرداختیم. حسـین غبـرایی، سـیمین دبــیری، فاران 

فردوسی، جاوید طهماسبـی و منوچهر کوهن، بـه ترتیب 5 زندانی 

سابقی بودند که در شماره های یاد شـده، بـه شـرح شـكنجه های 

اعمالی بر ایشان، خاصه شكنجه ی سفید، پرداخته شد.

     در این شماره از ماهنامه و با توجه به سیر تاریخ، به سـراغ دهه 

ی هفتاد و بهروز جاوید تهرانی رفتیم. 

     بهروز جاوید تهرانی، متولد 5 دی ماه سال 1357 است. نام پدر 

وی پرویز است و در تهران چشم به جهان گشـوده اسـت. وی بـه 

همراه خانواده اش در هنگام جنگ و موشك باران به شمال کشـور 

نقل مكان کردند و بعد از پایان جنگ به تهران بازگشتند.

     از وی که سابقه ی چندین بار بازداشت و زندان را در دهه های 

هفتاد و هشتاد، در کارنامه ی خود دارد و از بازداشت شدگان وقـایع 

18 تیر سال 1378 به حساب می آید، می پرسم که چه طور شد که 

76انگیزه ی فعالیت سیاســی در وی بــه وجود آمد: “در ســـال  

امیدواری ها به خاتمی زیاد بود و یك جوی به وجود آمده بود. البته 

من آن زمان خیلی بـچه بـودم و از همان موقـع بــود که از طریق 

روزنامه های آزاد، پیگیر وقایع جاری در کشور بـودم.  پدرم هم که 

دارای یك سابقـه ی سیاسـی مربـوط بـه قبـل از انقـالب بـود و 

کتابخانه ی بزرگی در خانه مان داشت نیز در شكل گیری افكار من 

موثر بود.”

1378     از بهروز می خواهم که چگونگی بازداشت خود در سـال  

1378را  شرح دهد: “من در چهارم خرداد ماه سـال  بـه همراه چند 

تن از دوستانم به سخنرانی حشمت ا... طبرزدی رفته بـودیم که در 

هنگام سخنرانی بـا گارد ضد شـورش و نیروهای لبـاس شـخصی 

درگیر شدیم و مورد حمله قرار گرفتیم. بـعد از این درگیری و کتك 

کاری از پارك بیرون آمدیم و در بلوار کشاورز توسط لباس شخصی 

ها بازداشت شدم. در هنگام بازداشت تنها بـودم و مدتی بـود که از 

دوسـتانم جدا شـده بـودم. بـعد از بازداشـت بـه نیروهای انتظامی 

تحویل داده شده و مرا به کالنتری میدان فلسطین بردند اما همان 

شب و بـعد از کلی معطلی، بـا گرفتن شـماره تلفن و آدرس و تعهد 

آزاد شدم.” 

18     “بعد از آن بازداشت چند ساعته، در پی وقـایع  تیر بازداشـت  رو
ر 

ود
ر
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19شـــدم. من از شنبـــه  تیر ماه وارد شـــلوغی ها و اعتراضات 

21دانشجویی شدم. روز  تیر که از خانه بیرون زدم و سـمت میدان 

ولی عصر رفتم و به علت این که خیابـان ها بسـته بـود، از خیابـان 

زرتشـت پایین رفتم. در آن جا درگیری پیش آمد که بـاعث شـد از 

ناحیه ی صورت زخمی بشوم. فوراَ به یك رستورانی برای شسـتن 

زخم سـرم پناه بـردم و سـر و صورتم را شسـتم. هنگامی که از پله 

های رسـتوران بـاال آمدم دو مامور نیروی انتظامی من را دیدند اما 

توجهی نكردم و چفیه ای را که همراهم داشتم و حالت شال کُردی 

داشت، دور گردنم انداختم و به راه افتادم. به تقاطع بلوار کشاورز که 

رسـیدم، یك نفر از پشـت من را هل داد، طوری که اول فكر کردم 

یكی از دوستان خودم در حال شوخی کردن بـا من اسـت! وقـتیكه 

برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم، دیدم چند مامور لباس شخصی 

اند و می گویند که برو سوار تویوتا بشو. مقداری شـعار نویسـی هم 

دستم بود که وقتی متوجه شدند، با مشت و لگد و گفتن ناسزا پاسخ 

اش را دادند. سوار تویوتای قفس دار شدم و به سمت پل حافظ، که 

سـاختمان آگاهی قـدیم در آن جا بــود، رفتیم. در راه یكی دیگر از 

بازداشت شدگان که سوار ماشین بود، با چاقو در قـفس را بـاز کرد. 

سـه چهار نفری از ماشـین بـیرون پریدند و من هم تردید نكردم و 

شـروع بــه دویدن کردم. من در یكی از کوچه پس کوچه های پل 

حافظ کمی نشستم و صبر کردم تا آب ها از آسیاب بیفتد و بـه خانه 

بـرگردم. پس از گذشـت نیم سـاعتی، بـه زیر پل رفتم تا تاکسـی 

بگیرم. یك دفعه یك موتور که دو سرنشین داشت، مقابلم ایسـتاد. 

همان موقـع برگشـتم و پشـت سـرم نگاه کردم و دیدم چند نفری 

کمی دورتر ایستادند تا در صورت فرار، دستگیرم کنند. خالصه من 

را وسط خودشان نشـاندند و راه افتادند. گویا من را شناسـایی کرده 

بـودند چرا که در طی مسـیر دائم می گفت که: (پســر تو چرا فرار 

کردی؟ آخه چرا!؟ مگه مشــكلت چیه؟)من هم می گفتم، وقــتی 

رسیدیم، می گویم!..

     او این طور ادامه می دهد: “بـه آگاهی میدان توپخانه رفتیم آن 

جا به من چشم بند زدند و شاید به خاطر انتقام از فرارم، موقع پایین 

رفتن از پله ها، راهنمایی ام نكردند تا از چندین پله بـه پایین پرتاب 

شوم و بعد مرا به اتاقی بردند و شروع به کتك زدن ام کردند و بـعد 

30من را به یك سلول انفرادی بردند و بـعد از گذشـت  دقیقـه یا 1 

ساعت، از این سلول مرا به طبقه ی باال و داخل یك اتاق بزرگ که 

خیلی هم سـرد بـود، دائم صدای بیسـیم می آمد و شبـیه بـه اتاق 

مدیریت بود، بردند. سه چهار نفری نشسته بودند. سـواالت بـا این 

وصف که: (تو چه کاره هستی و چرا شال کُردی داشتی؟) آغاز شد. 

بعد از من خواستند که بشین-پاشو بروم، به خاطر قد بلندم، این کار 

برایم بسیار سخت بود و بعد از امتناع از خواسـته شـان، مرا بـرهنه 

کردند. پس از برهنه شدن، بـه جای زخمی که از دوران کودکی بـا 

من هست، مشكوك شده بـودند که جای گلوله اسـت. بـعد وادارام 

کردند که شنا بروم و البته این کار، بسـی دشـوارتر بـرای من بـود! 

موقـع شـنا رفتن، چون انجام این حـرکت را بــلد نبــودم، یكی از 

ماموران به پهلو هایم لگد می زد و پایش را روی کمرم گذاشته بود 

و اصرار می کرد که باید شـنا بـروم. البـته تمام این موارد همراه بـا 

توهین و ناسزا بود و در تمام این مدت هم برهنه بودم.

     آقـای جاوید تهرانی می گوید: “بـعد از آن، چند سـاعتی من را 

داخل یك سلولی انداختند که یك خلبـان هم بـه جرم درگیری بـا 

نیروهای بسیج، در دفاع از دختری دستگیر شده بود، آن جا بود و به 

شدت هم کتك خورده بود و زخمی بود. کمی خوابیدیم تا ساعت 1 

شـب که همه را سـوار مینی بـوس کردند و بـه سـمت زندان اوین 

بردند. از چهار راه پارك وی به بعد هم به ما چشـم بـند زدند و چیز 

خاصی را نمی دیدیم؛ فقـــط پس از این که داخل زندان رفتیم، در 

یك قسمتی کمی چشم بندم را باال زدم و دیدم در جایی هستیم که 

باالی آن نوشته “خیاطی نسوان”. من اولین نفر از افرادی بودم که 

وارد آن جا شـدیم، چشـم بــندم را برداشــتند و از چهره ام عكس 

گرفتند و بعد گفتند: (شـماره ات از این بـه بـعد، یك هسـت نه پدر 

209داری نه مادر!) و من را به سمت کریدور اصلی  بـردند و رو بـه 

دیوار نشاندند. در آن جا هر کسیكه رد می شد، این سوال که (تو به 

آقا فحش دادی) را می پرسـید و وقـتی می گفتی (نه)، شـروع بـه 

-  بـار اتفاق افتاد و  20کتك زدن می کرد. این حالت نزدیك به  10

زمانی که پاسخ مثبت دادم، دیگر این سوال را نپرسیدند و کتك هم 

نخوردم!

     از او می پرسم که چه زمانی به سلول منتقـل شـد: “سـاعت 3 

صبح شده بود که من را داخل سلولی که بسیار کثیف بود، انداختند. 

سلول ها تازه سمپاشی شده بـود و مملو از سوسـك ها و حشـرات 

موزی مرده و نیمه جان بود. سلول یك تكه موکت آبی داشـت که 

وسطش یك لكه ی بزرگ خون بود و یاداشت هایی که روی دیوار 

60بود هم همه متعلق به دهه ی  بود. یكی از نگهبانان به من گفت 

70که این جا از سال  به بعد، متروکه شده بوده و شما اولین گروه از 

رو
ر 

ود
ر
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زندانیانی هستید که باز به این جا آورده شدند. با توجه به این حـرف 

که بیراه هم نبود، متوجه شدم که آن تابلوی خیاطی نسوان را برای 

همین در طی این مدت سر در این بند نصب کرده بودند. شماره ی 

من هم که (یك) بود، نشانگر این بود که در واقع اولین نفری بـودم 

24که پس از چندین سـال، دوبـاره راهی  شـده بـودم. ضمناً   209

ساعت اول هم به ما هیچ غذایی ندادند...

     این زندانی سیاسی سابـق، بـازجویی هایش را این طور روایت 

می کند: “هنگام شـروع بـازجویی ها، ابــتدا مثالً ما را تفهیم اتهام 

کردند و گفتند به (اقدام علیه امنیت کشور)، متهم شدیم و بـرایمان 

قرار بازداشت صادر کردند. بعد از آن حدوداً بـازجوییها شـروع شـد. 

اولین بازجویی هم که، من را بـازجویی می کرد بـه نظرم شـخص 

تازه کاری بود که هیچ اطالعات خاصی نداشت و حتی سـوال ها را 

به صورت دیكته شده، برایش روی کاغذی نوشته بودند. من اسـم 

واقعی خودم را اعالم نكرده بودم. پیش و بعد از بازجویی ها، ساعت 

ها ما را در راهرو سرپا نگه می داشتند و اگر می نشستیم هم، با لگد 

و فحش جوابش را می دادند. نمی گذاشتند که به دستشویی برویم. 

دائم هم صدای گریه ی دیگر افراد و گهگاهی هم نوار قــرآن می 

گذاشتند. حتی چند نفر را هم در بازجویی ها بـا من روبـه رو کردند 

که مثالً من را شناسـایی کنند. روز چهارشنبـه هم آن ســخنرانی 

معروف آقای خامنه ای در مورد وقایع 18 تیر بود که با صدای بـلند 

بـرایمان پخش کردند. این حـرکت حـالت تهدیدی داشـت و می 

خواستند بگویند که همه ی شما اعدامی هستید.” 

     بهروز جاوید تهرانی می گوید که اگر بدشانسـی نمی آورد، آزاد 

می شد: “بعد از حـدوداً یك هفته، آمدند و گفتند که بـه خانواده ات 

خبر بده که بیایند و کفالتت را بـكنند تا آزاد شـوی. موقـع تحـویل 

وسایل، به کیف پول من که قبالً بازرسی نشده بود، مشكوك شدند 

و وقتی شماره تلفن یكی از اقواممان را که خارج از کشـور بـود، در 

آن پیدا کردند، به یك باره نظرشان عوض شد و گفتند که شب باید 

بـرویم و خانه ات را بـگردیم. در تفتیش خانه که من را بــه همراه 

خودشان برده بودند، یك دستگاه فكس و تعدادی کاغذ و غیره پیدا 

کردند و متوجه شدند که من فعال بودم و به همین علت، آزاد نشده 

و دوباره به زندان بازگشتیم.

     در همین فاصله ی یك هفته ای از زمان بازداشت، آن قدر بـند 

209 که در واقع متروکه بود، شلوغ شده بود که نه تنها سلولی خالی 

نمانده بود که بسیاری را در کریدور می خواباندند و بـه همین خاطر 

240بـه اجبـار من را بــه  منتقــل کردند. در آن جا هم، نه تنها در 

کریدور که حتی در راه پله هایی که بین طبقات بـود، آدم خوابـانده 

بودند. صبح همان روز هم ما را به حسـینیه ی معروف اوین بـردند. 

رو
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دور تا دور دیوار عكس گذاشته بودند و می پرسیدند: (از بین این ها، 

چه کسانی را می شناسی؟) من هم بعد از یك سـاعت نگاه کردن، 

گفتم کسی را نمی شناسـم. همان روز، من را از اوین خارج کردند و 

بـه محـلی دیگر منتقـل کردند. چون مجبـورم کرده بــودند، کف 

ماشین بخوابم، متوجه نشدم که به کجا می رویم؛ هرچند که بعدها 

فهمیدم که آن جا زندان توحید است.”

     آقای جاوید تهرانی زندان توحید را این چنین توصیف می کند: 

توحید جو وحشتناکی داشت. می توانم بگویم که واقـعاً شـكنجه 

ی سفید را می شود در آن جا دید. چرا که سكوت محـضی بـر فضا 

حاکم بود و هیچ کس حق در زدن نداشت. یا اگر حتی کسـی گریه 

می کرد، می آمدند کاری می کردند که از گریه کردن، پیشـــیمان 

شود. گه گاهی هم صدای زنگی، شبیه به ناقـوس، می آمد که نمی 

دانم دلیلش چه بود. از آن بدتر، صداهای جیغ افراد همراه با صدای 

شـالق زدن بـود که البـته فكر می کنم نوار بــود؛ هرچند مطمئن 

نیستم. در هرصورت آن قدر جو آن جا سنگین بود که حـتی جرات 

در زدن نداشــتی چه رســد کارهای دیگر! در آن جا، ســـلول ها 

دستشویی نداشت و برای دستشویی رفتن، باید کاغذ می گذاشتیم. 

روزی سه بار ما را به دستشویی می بـردند و در غیر این صورت هر 

مشكلی هم داشتی، از دستشویی خبری نبـود. هیچ کتاب و نوشـته 

ای در اختیارمان نمی گذاشــتند. من نزدیك بــه دو ماه در زندان 

توحید، در سلول انفرادی بودم و هیچ نوشته ای ندیدم، حتی قرآن و 

مفاتیح هم نمی دادند.

     در مورد بـازجویی ها هم می توانم بـگویم که تمام مراحـل آن 

توام بـا فحـش و کتك و تحقـیر بـود. بـه خاطر دارم که در یكی از 

بازجویی ها، بازجو به من گفت: (چون مادرت پول در اختیار تو قرار 

داده که این کارها را انجام بـدهی، مادرت را بازداشـت کردیم) و از 

این قبیل حـرف ها که خانواده ات را بازداشـت می کنیم و غیره. در 

کنارش هم دائم تهدید بـه اعدام می شــدیم. مســئله ی بســیار 

10دردناك دیگری هم که وجود داشت، این بود که در ابـتدا من را  

روز در حالت انزوا و بدون این که هیچ کسی به سـراغم بـیاید، نگه 

10داشـتند. حـالت بسـیار کالفه کننده ای بـود؛ این که  روز آدم را 

داخل سلولی بگذارند و کاری به کارش نداشته باشند و زندانی نداند 

که چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد، درکش کمی سـخت اسـت. 

این خودش نوعی تهدید بود و حتی وقتی بازجو سوالی می پرسید و 

10جوابی نمی گرفت، با این موضوع که  رو می فرستمت انفرادی، 

تو را شكنجه می داد. سوال های بازجویی ها هم تماماً تكراری بود 

و واقعاً آن سوال ها به من مربوط نمی شد. البته من غیر از بازجویی 

سیاسی، بازجویی مذهبی هم می شدم و می گفتند که تو مسـلمان 

نیستی و غیره... 

1378     این بازداشـت شـده ی وقـایع  تیر ســال  می افزاید:  18

25“پس از اتمام این مدت، چون زیر  سال بودم، به دسـتور قـاضی 

در دادگاه، بـه بـند جوانان اوین منتقـل شــدم. در آن جا یك اتاق 

45مخصوص سیاسـی ها بـود که اتاق 5 نام داشـت و  نفر از بـچه 

های هجده تیر را بـه آن اتاق داده بـودند. اتاق خیلی کثیفی بـود و 

20شپش در آن جا بیداد می کرد. حدود  نفرمان مجبور بـودیم کف 

زمین بخوابـیم. بـه علت بــاال بــودن جمعیت هم دائماً ما را بــه 

هواخوری اجباری می فرستادند. به نظر من، بـدترین شـكنجه ای 

که زندانی را در بند عمومی آزار می دهد، ازدحـام جمعیت و آلودگی 

محیط است... 6 ماه بعد آن هم حكمم آمد که 8 سال بـرایم بـریده 

بودند به همراه تبعید به زندان رجایی شهر کرج؛ 2 سـال آن بـرای 

توهین به رهبری بود و 6 سـال دیگر هم بـه اتهام ارتبـاط بـا گروه 

های مخالف نظام. این حكم بعد از عید همان سال قطعی شد. البته 

، یك مرتبـه و بـدون درخواسـت، همه  1379در فروردین ماه سال 

عفو خوردند؛ یعنی همه ی اعدامی ها به حبس ابد محكوم شـدند و 

تمامی حبسی ها هم، حكم شان نصف شد. این در حالی بود که این 

40مهم به ما ابالغ نشد و زمانیكه من  روز به پایان 4 سـال حبسـم 

مانده بود، گفتند که عفو خوردی، در صورتی که عفو من مربوط بـه 

79تاریخ  بود و علت آن هم این بود که نتوانیم برای آزادی مشروط 

درخواست بدهیم.

     بـهروز جاوید تهرانی، در مورد تاثیرات شـكنجه ی روحـی می 

گوید: “استرس از بـدترین تاثیرات زندان اسـت. در تمام این مدت 

چه در این مدت که خدمتتان گفتم و چه در دوران بازداشت بـعدی 

84ام که مربوط به سال  بود، استرس چیزی بود که عذابـم می داد. 

روزی نبود که من بدون استرس و کابوس در زندان باشـم و خواب 

راحت داشته باشم و این حالت در بیرون به یك شكل دیگری بروز 

پیدا کرد. وقتیكه آزاد شدم، احساس می کردم که تحـت تعقـیب و 

تحت نظر هستم. در همین راستا، خوابم بسیار سبـك شـده بـود و 

دائم از خواب می پریدم و احسـاس می کردم که هر لحـظه ممكن 

است ماموران به داخل خانه هجوم بیاورند و این مسـائل هم چنان 

هم همراه من است.
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     وسعت خشونت بر علیه زنان بـه گسـتردگی تاریخ بشـر اسـت. 

خشونت و تهاجم بر زنان، طبقـه، نژاد، ملیت، مذهب، نوع بـاورهای 

ایدئولوژیك و سن و سال نمی شناسد. این پدیده اساساً جهان شمول 

است و به اشكال مختلف اعمال می شود. 

     هرچند که خشـونت بــر علیه زنان، پدیده ای جهانی اســت اما 

بـرخی از شـیوه های آن بـنا بــه ویژگی های سیاســی، اجتماعی، 

فرهنگی و مذهبی هر مكانی متفاوت است. برخالف برخی از اشكال 

خشونت بر علیه زنان مانند خشونت خانگی که تقریباً می توان گفت 

در همه جای جهان بـه شـكلی فراگیر، گسـترده و مشابـه انجام می 

پذیرد اما، برخی از اشكال خشـونت، مختص مناطقـی خاص اسـت. 

رسـم سـاتی در هندوسـتان، بسـتن پای دختران چینی در کودکی و 

ختنه ی زنان مواردی از این دست هستند. 

     در کتاب “تراژدی تن”، بــه قـــلم فاطمه کریمی که توســـط 

1389انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابسـتان  و در قـطع 

رقـعی راهی بـازار کتاب شـده اســت، ختنه ی زنان که یكی از این 

خشونت های خاص منطقه ای ست، بررسی شده است. 

     در معرفی موضوع محــوری کتاب که یكی از اشــكال فجیع و 

قرون وسطایی خشونت علیه زنان در ایران و خاورمیانه و مناطقـی از 

افریقا و آسیا را بـر می گیرد، نویسـنده خود، در پیش گفتاری که بـر 

موضوع تحقیق خود نوشته است، تاکید می نماید که: در کتاب پیش 

رو ما برآنیم که به بررسی عمل قطع بخشی از آلت تناسـلی زنان که 

یكی از انواع خشونت های خاص منطقه ای اسـت، بـپردازیم. گرچه 

بـیش از دو دهه اسـت که این معضل در سـطح ملی و بــین المللی 

مطرح شـده اسـت و در این زمینه، پژوهش های زیادی انجام گرفته 

است؛ با این وجود هنوز به درستی درباره ی این عمل شـنیع، مطالعه 

ای روشنگرانه صورت نگرفته است.

     تراژدی تن، در پنج فصل بـه نگارش درآمده اســت. نخســتین 

فصل آن، تحـت عنوان “خشـونت بـه دلیل جنســیت” بــه معرفی 

چیسـتی ختنه ی زنان، بررسـی میزان شـیوع و معرفی انواع آن می 

پردازد. 

     در فصل دوم، بـا عنوان “اقـدامات بـین المللی”، کنوانســیونها، 

سمینارها و اجالس هایی که با هدف مبارزه بـا سـنت ختنه ی زنان 

تشكیل شده اند، یا این موضوع را در کنار موضوعات دیگر در دستور 

کار قرار داده اند، معرفی می شوند و نتایج عملی اقدامات آنها به طور 

مختصر شــرح داده می شــود. هم چنین در این فصل، نویســـنده 

کشـورهایی را معرفی کرده اسـت که این عمل در آنها تقریبــاً رایج 

اسـت و اطالعاتی دربـاره ی ویژگی های عمل ختنه ی زنان در هر 

یك از آن کشورها را ارائه می دهد.

     سومین فصل به بررسی جایگاه ختنه و عمل قـطع آلت تناسـلی 

زنان در بین ادیان مختلف خصوصاً یهودیت، مسیحیت و برخی فرقه 

های اهل تسنن پرداخته است.

     در فصل چهارم، که در آن به مباحث نظری پرداخته شده اسـت، 

نویســنده خالصه ای از نظریات چند فیلســوف منجمله روانكاوی 

الکان، نظریات سیســكو، ایرگاری، کریســتوا و هم چنین نظریات 

فوکو درزمینه ی قدرت را ارائه می کند.

     “روش شناسی پژوهش”، نام آخرین فصل این کتاب است که به 

توصیف شیوه ی پژوهش گر در جمع آوری اطالعات و ارائه ی نتایج 

پژوهش اختصاص دارد و راهكار نیز در آن گنجانده شــده اســـت. 

نویسـنده در این فصل، بـا چهل زن اهل شهرسـتان پاوه مصاحبــه 

65هایی انجام داده است. این زنان در بازه ی سنی  تا  سال قـرار  16

دارند و از نظر تحصیالت، طیفی از بی سواد تا کارشناس ارشـد را در 

بر می گیرند.

نام کتاب: تراژدی تن/ خشونت علیه زنان

نویسنده: فاطمه کریمی

ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

1389نوبت چاپ: اول 

تراژدی تن

1392شمارهی  دی 45 32



- سال چهارم 1392شمارهی - دی  32


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

