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سخن سردبیر

11    ماهنامه ی خط صلح، در ادامه ی توسعه ی ژورنالیسمِ حقوق بشر و نیز رسالت کاری خود، این بار به  اسفند رسید؛ این تاریخ در کنار 

تمامی دشواری های تحمیل شده بر مدافعان ایرانی حقوق بشر که برای تحقق اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، به عنوان متضمن حقوق و آزادی 

های برابر برای تمامی انسان ها می کوشند، روایت دیگری است. چهار سال قبل در چنین روزی، نیروهای امنیتی با تحت فشار قرار دادن و 

بازداشت گسترده ی مدافعان حقوق بشر در سراسر کشور، در طی یك عملیات هماهنگ، آخرین صحنه ها از سلسله بازداشت های فعاالن 

جامعه ی مدنی ایرانی را، در پاسخ به موج اعتراضات مردمی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ی ریاست جمهوری اسالمی، رقم زدند. 

88از این رو، سال  را باید سال سیاه گروه های ایرانی مدافع حقوق بشر خواند؛ مدافعانی که اغلب به عنوان تنها نیروی موجود میان مردم و 

قدرت مطلقه ی مهار نشده ی حكومت، قرار می گیرند. بدیهی ست که چنین حضوری برای توسعه ی فرایندها و نهادهای دموکراتیك و در 

نهایت ارتقای حقوق بشر برای هر جامعه ای حیاتی است.

11     با این مقدمه ی مختصر و با توجه به اهمیت این موضوع و همزمانی سالگرد، خط صلح پردازش ویژه ی این شماره ی خود را به  اسفند و 

اهمیت مدافعان حقوق بشر اختصاص داده است. این نشریه امیدوار است از این طریق، ضمن ارج نهادن به کار ارزشمند این افراد و نهادها، در 

ارتقای امنیت و آگاهی جامعه در رابطه با موضوع مورد اشاره، گامی برداشته باشد.

چون همیشه این نشریه دست همكاری هم وطنانِ عالقه مند را می فشارد.

 
سیمین روزگرد

1392اسفندماه 

بیژن یوسفی:

ناصر یكتا: 

 به نظرم خانم عبادی بسیار خوب گفتند که انواع مذاهب و اندیشه ها باید به بچه ها در مدرسه تدریس شود. این طور، هر فرد پس از رسیدن 

به سن بلوغ می تواند مذهب و اندیشه ای که دوست دارد را انتخاب کند اما فكر می کنم پاسخ خانم عبادی بـه محـدود کردن آموزش های مذهبـی توسـط 

خانواده ها، زیاد کافی نبود. این درست نیست که والدین، هر چه می خواهد در خانه به کودك یاد بدهد و کامالً به سلیقه ی شخصی خودشان عمل کنند. باید 

چاره ای برای حل این مشكالت فرهنگی در  داراز مدت جست.

 نكته ی مهمی که در این مصاحبه به آن پرداخته نشده این هست که این خبر چرا از طریق رسـانه ها خوب منعكس نشـده؟ خود من از همین 

طریق و برای اولین بار متوجه موضوع شدم و دیدم که تا به حال هم جز چند یادداشت کوتاه در چند روزنامه و سـایت، چیزی در موردش نگفته اند. اصالً چرا 

صدا و سیما این خبر را به عنوان یك افتخار نباید اعالم کند و در موردش برنامه بسازد؟ آیا این سكوت به معنای این نیست که قصد دارند بـدون این که زیاد 

جامعه از موضوع با خیر شود و آن را موضوع ساده ای نشان دهند، طرحشان را اجرا کنند؟ 

شیرین عبادی: حوزه ی علمیه صالحیت رسیدگی به امور دانش آموزان را ندارد

وحید پور:

علی مشكین:

 توهین و تحقیر آموزش و پرورش و به تبع آن به مجری اش یعنى معلم، همیشه بوده و هست. حـال بـه جاى این که بـه تدریج این تلقـى و دید 

ظالمانه و تخریب کننده (مردم و جامعه) را به خاطر باز کردن فضا براى توسـعه و پیشـرفت جامعه، کم رنگ و در نهایت حـذف کنند؛ بـرعكس، می خواهند 

چنین نشان دهند که کار و وظیفه اى که بر دوش معلمان بود و آن ها نتوانستند و نمی توانند را ما (روحانیون) می توانیم به انجام رسانیم.

 آقای عبدی، این کار نه تنها توهین به معلمان که توهین به همه ی مردم ایران است ولی کاش از اقـدامات خودتان بـرای جلوگیری از این 

طرح، بیش تر می گفتید. باید شما معلمان به طور گسترده و بـا بـرنامه اعتصاب کنید و این مدارس را تحـریم کنید وگرنه اجرا خواهد شـد. مردم نمی توانند 

کاری کنند و مجبور اند که بچه هایشان را به همین مدرسه ها بفرستند.

اسماعیل عبدی: حضور مستمر روحانیون در مدارس، توهین به معلمان است



وکیل مدافع فرزانه مرادی، از به تعویق افتادن اجرای حكم قصاص نفس موکل اش خبر داد. خانم مرادی متهم به قتل همسر خود است.
در آستانه ی بیست و دوم بهمن ماه، فریدون صیدی راد، سعید جاللی فر، محمد صائمی، پژمان عبدالحسین زاده، شـهاب الدین مرتضوی، محـمد حـیدری، محسـن محققـی و علی اکبـر 
محمدزاده، هشت زندانی سیاسی و عقیدتی،مشمول عفو شده و آزاد شدند. محققی و محمدزاده در مرخصی به سر می بردند و از محكومیت دیگر افراد ذکر شده کمتر از دوماه باقی مانده بود.

فرزاد و شبنم مددزاده، خواهر و برادر زندانی در زندان های رجایی شهر کرج و اوین، با پایان محكومیت خود از این زندان آزاد شدند. ضیاءالدین نبوی، زندانی سیاسی تبعیدی به زندان کارون 
نیز، برای اولین بار به مدت 5 روز به مرخصی اعزام شد.

مهدی کروبی پس از گذشت سه سال از خانه های امن وزارت اطالعات به منزل خود در جماران منتقل شد تا ادامه ی حصر خود را در این محل بگذراند.
173رده بندی آزادی رسانه ها در جهان در سال 2014، بر اساس هفت شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز اعالم شد و ایران از بین  کشور، در رده ی  قرار گرفت. 180

آتشكده ی زرتشتی “کنارسیاه” که در 30 کیلومتری شهرستان فیروزآباد در استان فارس قرار دارد، به انبار کاه تبدیل شده است.
قبرستان روستای پادیگ “کوه ون”، واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، به تسخیر سپاه پاسداران درآمده و بخشی از آن به پایگاه بسیج تبدیل شده است.

شماری از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با آموزش زبان مادری به وسیله ی آموزش و پرورش در استان ها، مخالفت کردند.
در پی فك پلمب دفتر مرکزی حزب مشارکت در تهران، دادستانی تهران دوباره دفتر این حزب را پلمب کرد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اعالم کرد که ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ی ماهانه ی جمع مشورتی این کانون جلوگیری کرده اند.
مسئولین از غسل و دفن اجساد بهاییان شهر تبریز با تابوت ممانعت به عمل آوردند.

در اجرای طرح “مبارزه با اراذل و اوباش و اخاللگران نظم و امنیت شهر تهران”، ده ها تن از متهمین بازداشت شده در میدان تجریش گردانده شدند.
55در راهپیمایی 22 بهمن، جمعی از فعاالن سیاسی اصالح طلب در تهران، که تعدادشان دستكم  تن بوده، بازداشت شدند و برای عده ای پرونده ی قضایی تشكیل شده است.

محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران، از وجود 39 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد.
شیوه ی توزیع سبد کاال در بین مردم که حداقل به مرگ دو تن و جراحت عده ای نیز منجر شد، انتقادهای زیادی را با محور “توهین به شعور مردم” در پی داشت؛ تا جایی که حسن روحـانی 

در سومین برنامه ی تلویزیونی زنده ی خود، ناچار شد از مردم عذرخواهی کند.
همزمان با بازدید حسن روحانی، از وزارت نفت، یك کارمند بازنشسته ی این وزارت خانه، اقدام به خودسوزی کرد. وزارت نفت تصمیم داشـت که خانه های سـازمانی بازنشسـتگان را پس 

بگیرد.
حمید بابایی دانشجوی دکترا از دانشگاهی در بلژیك که به ایران سفرکرده و بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محكوم شد.

74ابوالقاسم (جواد) فوالدوند زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، از سوی دادگاه انقالب، به  سال زندان و  ضربه شالق محكوم شد. 18
76دکتر کامران ایازی که بیش از 3 سال است در بند 350 زندان اوین به سر می برد و بر اساس محاکمات قبلی به تحمل 9 سـال زندان محـكوم اسـت، از سـوی شعبـه ی  کیفری اسـتان 

تهران، این بار به اتهام سب النبی و ارتداد محاکمه خواهد شد.
28 کارگر معدن چادرملو واقع در اردکان یزد، با شكایت کارفرما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

 انفجار یك مین به جای مانده از جنگ ایران و عراق در شهرستان قصرشیرین کرمانشاه، باعث قطع پای یك کودك شد.
فردی با ورود به منزل یك خانواده ی بهایی ساکن بیرجند، سه تن از اعضای این خانواده را به ضرب چاقو مجروح کرد.

16پرونده ی دست کم  زندانی اهل سنت محكوم به اعدام، جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی، در چندین نوبت اقدام به پخش اعترافات از چند زندانی اهل سنت نموده و این موضوع خطر اجرای حكم برخی از زندانیان اهل سنت را در محـافل حقـوق 

بشری افزایش داده است.
12مهدى نوروزى، حدوداً  ساله و از اهالى قزوین، با انگیزه ی تجربه ی شخصى و در تالش براى بازسازى صحنه ی یك اعدام که مدتى پیش در این شهر شـاهد آن بـود، خودش را حـلق 

آویز کرده و جان سپرد. این کودك سومین قربانى بازى اعدام در طی سال جاری بود.
20میزان اجرای احكام اعدام در بهمن ماه، به طرز چشم گیری افزایش یافت؛ به طوری که در طی  ساعت(بامداد  بهمن تا بـامداد  بـهمن ماه) بـیش از  مورد اجرای حـكم اعدام از  29 28 24

زندان های مختلف گزارش شد.
1392حكم اعدام هاشم شعبانی و هادی راشدی، دو فعال عرب اهوازی که از روز شنبه  آذر ماه  به مكانی نامعلوم منتقل شده بودند، اجرا شد. 16

15سحرگاه چهارشنبه  بهمن ماه،  زندانی بلوچ که اکثر آن ها با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شده بودند به طور مخفیانه در زندان چابهار اعدام شدند. 16
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کارتون ماه
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جزایر سه گانه و بیداد محرومیت در سایه ی مناقشات سیاسی

جواد متولی

     دوم اسفندماه نود و یك خبـری در یكی از سـایت های داخلی 

منتشر شد که در میان خبرهای دیگر، روایت غریبـی از یك جزیره 

ی مورد مناقشـه در خبـرهای سیاسـی و روابـط ایران بــا امارات، 

همسایه ی جنوبی اش بود. البته خبر، هیچ اشاره ای بـه مناقشـات 

پر کش و قوس مالكیت جزایر نداشـت؛ که بـر عكس خبـر از ورود 

500 دسـتگاه خودروی لوکس پورشــه از طریق مبــادی ورودی 

گمرك ابوموسی و انتقـال آن بـه داخل کشـور، حـكایت داشـت. 

خبری که در میانه ی بی خبـری های عموم از وضعیت معیشـت و 

زندگی مردم جزایر سه گانه ی ایرانی، می توانست بـهانه و دسـت 

مایه ی نگاهی به وضعیت مردمان آن باشد. اما تا جایی که در اخبار 

این سـال ها جسـتجو می کنیم، کمتر خبـری دربــاره ی مردمان 

سـاکن این جزایر منتشـر شـده و 

وقـتی از مردم و کاربــران دنیای 

مجازی هم می پرسـی جز تاکید 

بـر مالكیت ایرانی آن، چیز دندان 

گیری بـه دسـت نمی آید تنها در 

یك لینك ســـایت یوتویوب که 

“کامران نجف زاده” خبــــرنگار 

جنجالی صدا و سیما سفر پر آب و 

تابـی بـه جزیره داشــته و در آن 

تصاویر گزینشی منتشر شـده، مردم، دانش آموزان و دانشـجویان 

حــاضر در جزیره، فرماندار و ساحــل دارای آب زالل آن و البــته 

دستگاه عابربانك معیوب جزیره دیده می شد.

     شاید این تنها تصاویر ضبط شده ی یك خبـرنگار تلویزیونی از 

91آن جزیره نباشد؛ چرا که در فروردین  هم خبـرنگاران، همراه بـا 

کاروان حامل رئیس دولت به این جزیره سـفر کردند و تصاویری از 

این بـازدید پرحاشـیه را منتشـر کردند که بــا واکنش توهین آمیز 

مقامات اماراتی منجر شده بود؛ تا جایی که حتی امارات سـفیر خود 

را از ایران فراخوانده بود.

     البته آن چه در حواشی جنجالی مالكیت این جزایر منتشر شده، 

- در گزارش حاضر- کمتر محل بحث ماست ولی سـفر بـاالترین 

مقام دولتی ایران در لباس ریاست دولت و وعده های عملی نشـده 

دربــاره ی حــمایت از ســاکنین این جزیره، می تواند موضوع ما 

محسوب شود.

، حسین خادمی، مدیر عامل شرکت آب  92     هفدهم آذرماه سال 

و فاضـالب هرمزگـان، در 

یك گفتگوی خبری اعالم 

کرد: “آب شـرب جزیره ی 

ابوموسی به وسیله ی چهار 

دسـتگاه آب شــیرین کن 

تامین می شــود و ماهیانه 

72 هزار متر مكعب آب در 

25جزیره ی ابوموسـی شـیرین سـازی می شــود و این جزیره از  

کیلومتر خط لوله ی انتقال آب به منازل برخوردار است.” او حتی به 

احداث شبكه ی فاضالب ابوموسی اشاره کرده و گفته بـود شبـكه 

ی فاضالب و تصفیه خانه ی فاضالب این جزیره در حـال احـداث 

است و تا پایان سال جاری به بهره 

برداری می رسد و البته تا حـصول 

نتیجه، غریب بــه چهل روز مانده 

92اما همین که تازه در ســـــال  

خبــری از “احـــداث دیرهنگام” 

تاسیسات تصفیه خانه منتشـر می 

شـود، نشـانه ی واضحـی از عدم 

توجه مسئولین به امور بهداشتی در 

این جزیره ی دور افتاده است.

     خادمی در همین مصاحبه اش به وضعیت جزیره ی تنب بزرگ 

هم اشاره کرد و گفت: “آب شرب این جزیره نیز به وسـیله ی سـه 

300دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت شـیرین سـازی هزار و  متر 

مكعب آب در شبـانه روز انجام می شـود.” خوب اســت همین جا 

اشاره شود جزیره ی تنب کوچك غیر مسكونی است و بـه واسـطه 

ی موقعیت استراتژیك اش در تصاحب نیروهای سپاه قـرار دارد و 

البته معدن “خاك سرخ” این جزیره در حـال اسـتخراج  و صادرات 

است.

     خاك متمایل به سرخ که چندان هم بـی بـرکت نیسـت و می 

توان پول و ثروت هنگفتی را  از آن بـه دسـت آورده و بـه وضعیت 

اقـتصادی این سـرزمین و اهالی آن رونق داد. خوب اسـت بـدانید 

معدن خاك سـرخی هم  که در پهنه ی ابوموسـی جا خوش کرده 

است، در حالی دست نخورده مانده است که با بهره بـرداری از آن، 

می توان چرخ اقتصادی این جزیره را به گردش در آورد و سفره ی 

ساکنان آن را رنگی بخشـید. مصرف عمده ی محـصوالت معادن 

 جزیره ی ابوموسی، عكس از مهر
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خاك سرخ برای تولید رنگ و لوازم آرایشی است.

     این در حالی است که براساس گفته ی معاون اکتشاف سازمان 

زمین شناســی، ذخایر کوچكی از خاك ســرخ در این جزیره دیده 

شده است اما بـه دلیل موقـعیت سـوق الجیشـی ابوموسـی، توجه 

چندانی به آن نشده است. بهروز برنا، در گفت وگو بـا هفته نامه ی 

آسـمان، وجود معدن خاك سـرخ در ابوموســی را تایید می کند و 

یادآور می شـود که سـازمان زمین شناسـی گزارش وجود معدن و 

ذخایری از خاك سرخ در این منطقه را به دولت اعالم کرده اسـت 

اما بـه دلیل آن که حـجم این معادن کوچك اسـت و بــه لحــاظ 

اقتصادی صرفه ی باالیی ندارد، تصمیم گرفته شده توجهی به این 

گزارش نشـود! بــه گفته ی 

بـرنا، در جنوب ایران، جزیره 

ی هرمز دارای بــیش ترین 

میزان حــــجم ذخایر خاك 

سـرخ اسـت؛ بـه حــدی که 

معادن هرمز در سطح جهانی 

از حـیث بـزرگی دارای رتبـه 

است. به گفته ی وی، معادن 

خاك سرخ هرمز نامی آشنا در میان معدنكاران جهان است.

     اگرچه معدنكاران جهان به خوبی بـا معادن خاك سـرخ هرمز 

آشنا هستند اما معدن خاك سرخ ابوموسی نیز حتماً از چشـم آن ها 

دور نمانده اسـت و در صورت توجه مسـئوالن بـه اســتخراج این 

معدن، نام ابوموسی بیش تر از آن که در محافل سیاسی برده شود، 

پای آن به اقتصاد نیز باز می شود. این در حالی است که در صورت 

اسـتخراج معدن خاك ســرخ این منطقــه از خلیج فارس، نه تنها 

فرصت کسب و کار در این جزیره بـرای اهالی اندك آن فراهم می 

شـد بـلكه بـا صادرات محـصوالت این معدن پای توسـعه نیز بـه 

ابوموسی باز می شود.

     در گذشته تولید سـاالنه ی خاك سـرخ ابوموسـی، بـه حـدود 

16هزار تن می رسیده که توسـط آلمانی ها و سـپس انگلیسـی ها 

استخراج می شده اسـت، اما در آن سـال بـه علت عدم مرغوبـیت 

جنس و فقدان امكانات مناسب، دنباله ی کار را رها کرده اند.

     آن روز که محمود احمدی نژاد، با سفر بـه اسـتان هرمزگان در 

دور اول سفرهای استانی، طی مصوبه ای به سازمان زمین شناسی 

دستور داد جزیره ی ابوموسی را زیر ذره بین گرفته و ظرفیت معدن 

خاك سرخ این جزیره را مشخص کند، شاید امید به آن داشـت که 

روزی برای افتتاح این معدن به جزیره ی ابوموسـی پا بـگذارد. اما 

این اتفاق نیفتاد تا اهالی ابوموســی هم چنان بــه صید ماهی دل 

خوش کنند در حالی که طالی سرخ را زیر پا دارند. اما جالب اسـت 

که در همان دولت پای مافیای خودروی اطرافیان احمدی نژاد بـه 

این جزیره باز می شود تا از یك دستور استانی رئیس دولت مبنی بر 

اجازه ی ورود یك دسـتگاه خودرو بــه اهالی ابوموســی بــدون 

500تشریفات گمرکی استفاده کنند و  دستگاه خودروی پورشـه را 

به کشور وارد کنند. خودروهایی که بـه دلیل لوکس و گران قـیمت 

بــودن و هم چنین مصرف بـــاال از چرخه ی واردات خودرو کنار 

گذاشته شده بـود در حـالی بـه 

کشـور وارد شـد که، هیچ کس 

سراغی از ساکنین ابوموسـی -

که خودرو بـه نام ایشــان وارد 

شده بود- نگرفت تا کسی نداند 

ســــهم آن ها از این خودروی 

لوکس چند تومان بــوده؟ و آیا 

اساســاً آن ها خبـــری از نوع 

خودروی وارد شده داشته اند؟

     ابوموسی فاقد آب و اراضی مناسب برای  کشاورزی است؛ ولی 

بــاغات کوچك نخل خرما در آن وجود دارد هرچند که بــیش تر 

مردم بومی از  صید ماهی ارتزاق دارند.

     هم چنین یكی از مراکز صدور نفت خام در کشـور، ابوموســی 

است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می کند. اما بـه نظر نمی آید 

ساکنان بومی نقشی به جز نگهبانی در این صنعت ایفا کنند و محل 

12درآمدی برای مردم جزیره باشـد. وسـعت ابوموسـی در حـدود  

کیلومتر مربـع و  تنب  10/3کیلومتر مربع، جزیره ی تنب بزرگ بـا 

17/3کوچك با  کیلومتر مربع، سیری بـا  دهم کیلومتر مربـع،  1/5

5/1فرور بزرگ بـا  کیلومتر مربـع و فرور کوچك بـا کیلومتر  26/2

مربع کل یك شهرستان با مرکزیت ابوموسـی را تشـكیل داده اند. 

در بخش جنوبی جزیره، در حـدود پانصد نفر از اهالی شـیخ نشـین 

شارجه (امارات) در خانه های شان سكونت دارند ولی به گواه اسناد 

و مدارك موجود، اداره ی کل جزایر و مالكیت آن در دســت ایران 

است.

    دکتر پیروز مجتهد زاده در این باره،حرف های گفتنی بسـیاری 
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دارد او در یك گفتگو با ایسنا گفته بود: “یك تفاهم نامه ی شش 

بین ایران و شارجه نوشته شده و بر اسـاس  1971ماده ای نوامبر 

آن، پرچم ایران در نیمه ی شمالی جزیره ی ابوموسـی بـه اهتزاز 

در خواهد آمد و نیروهای نظامی ایران در آن جا مستقــر خواهند 

شـد. پرچم شـارجه هم تنها بـر فراز (قـرارگاه پلیس شـارجه در 

روستای ابوموسی) در اهتزاز خواهد بـود که بـه این معنی اسـت، 

فقط روستای ابوموسی در حـاکمیت شـارجه خواهد بـود و بقـیه 

متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد این مورد را متاسـفانه بـه 

صورت اداره ی مشــترك این جزیره عنوان داده اند، در صورتی 

که این گونه نیست، بلكه جزیره از نظر مدیریت استراتژیك تماماً 

در اختیار ایران است.”

     ایران در آن تفاهم نامه قبول کرده تا تابـعیت مردم روسـتای 

بوموسی با شارجه باشد و رفت و آمدشان بـه شـارجه بـدون مانع 

انجام شود و البته در همان زمان وزارت خارجه ی ایران بیانیه ای 

رســــمی صادر کرده که ضمیمه و جزء الینفك این تفاهم نامه 

است. آن بیانیه می گوید فعالً این قـرارداد را قبـول می کنیم اما، 

حق خود را حـفظ خواهیم کرد که هر زمان شـرایط اسـتراتژیك 

ایجاب کند تمامی جزیره را در اختیار خواهیم گرفت.

     سیاست ایران از آن تاریخ تاکنون این گونه بوده است که این 

اقدام را انجام ندهد. اما به نظر می رسد دولت ایران پس از شروع 

مناقشه از طرف دولت امارات - و نه شیخ نشـین شـارجه- تمام 

جزیره را در اختیار گرفته و شاید علت عدم توجه به معادن جزیره 

از این جهت به نظر بیاید که، در حـال حـاضر تا پایان مناقشـات، 

سرمایه گزاری را چندان مناسـب نداند اما، این که سـپاه در تنب 

کوچك، اســتخراج را هنوز در ید و تصاحـــب خویش دارد، این 

گزینه را مردود می کند.

     احـمدی نژاد در سـفرش بـه ابوموسـی وعده داده بـود تا بـا 

بـرگزاری تورهای ارزان قـیمت جزیره را بـه یك قـطب گردش 

گری مبدل کند اما بنا بـه گواه تاسیسـات موجود گردشـگری در 

ابوموسـی مهمان ســراهای کوچكی وجود دارد که تنها پذیرای 

مهمانان نهادهای دولتی اســت و تنها ســـالن پذیرایی جزیره، 

30رستوران کوچكی بـا ظرفیت حـدود  نفر اسـت که اکنون بـه 

اهالی جزیره خدمات می دهد. یك پالژ و پارك بازی کودکان از 

دیگر فضاهای تفریحــی این جزیره اســت. و تنها خط پروازی 

جزیره نیز -که درگزارش کامران نجف زاده، او را سوار بر آن می 

100بینیم- از بندرعباس، توسط هواپیمایی کیش ایر بـا ظرفیت  

نفر دایر است و  برای رفتن از راه دریا باید به بندر لنگه رفت تا راه 

جزیره را با کشتی های تندرو چند سـاعتی طی کرد. بـا این همه 

هنوز سه نام محل مناقشه ی سیاسی بین دو دولت است و دولت 

ایران، علی رغم حضور و سیطره ی کامل بر کل جزایر، نتوانسته 

درباره ی مردم این جزایر هم – همان طور که در نقاط مشابه هم 

با راه اندازی مناطق آزاد و غیره نتوانسته است- راه حلی بیابـد تا 

این ساحل بی نظیر را رونقی ببخشد.

     این درحالی اسـت که اسـتاندار هرمزگان، تبـدیل جزیره ی 

ابوموسی به منطقه ی نمونه ی گردشـگری را مصوبـه ی هیات 

دولت به استان هرمزگان می داند که مطالعات اولیه ی آن انجام 

شده و در دور چهارم سفرهای اسـتانی هیات دولت بـه هرمزگان 

این مصوبـه مورد تصویب قـرار گرفته اســت. ولی تاکنون بــه 

صورت عمومی کســی از انتشــار طرح جامع گردشـــگری در 

ابوموسی اطالعی در دست ندارد! امری که در واقع باید در اختیار 

سرمایه گزاران بخش خصوصی هم قرار بـگیرد تا بـتوانند در آن 

مشـارکت کنند اما، چیزی که بـه نظر می رسـد، نقـش سـرمایه 

گزاران - مشابه تصاحب به اصطالح نظامیان در تنب کوچك بر 

معادن غنی خاك سرخ جزیره- قرار است در اختیار سپاه باشد.

     جای آن دارد با همه ی آن چه در باال گفته شد، از عدم توجه 

به محیط زیست در زمان تصمیم گیری بـرای نقـاط مشابـه هم 

سخن گفت. این که ابوموسی قابلیت های فراوانی را برای جذب 

گردشگر و توسعه ی گردشگری بـا بـهره گیری از طبیعت بـكر 

دارد امر مهمی اســت؛ اما چنان چه اقــدامات مورد نیاز بــرای  

توسـعه ی گردشـگری در جزیره، بـدون هماهنگی و بـرنامه ی 

مشـترك بـا سـازمان محیط زیست باشـد، مسـلماً بـالیی نظیر 

دریاچه ی ارومیه، بــختگان، حاشــیه ی خزر، کیش و قشــم و 

چابهار، دچار این جزیره هم خواهد شد. هر اقدام پیش گیرانه بـه 

منظور جلوگیری از نابــود شــدن مرجان های دریایی می تواند 

جذابیت ساحـل را حـفظ کند و امیدواریم در پس مناقشـات بـی 

نتیجه ی خارجی، و دعواهای سیاسـیون در داخل کشـور، جزایر 

فراموش شـده  و مردمان سـاکن در آن، دیده شــوند، نه نادیده 

گرفته شوند.
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     جالل جاللی زاده، نماینده ی کرد و اهل سنت مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در 

مجلس ششم، در گفتگوی اختصاصی با خط صلح می گوید: “به نظر من بهترین راه حل 

برای حل مشكالت کردستان، احترام به خواسته های مردم کرد، برقراری عدالت و 

برداشتن تبعیض ها است.”

     او با تاکید بر این که نگاه امنیتی شاید در ظاهر مردم را آرام و ساکت کند ولی به هیچ وجه نمی تواند شعله مطالبات را 

خاموش کند،  وی افزود: “هم چنان که در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر، با اعدام و کارهایی از این دست نشده که جلوی چنین پدیده ای را در 

کشور گرفت، برخورد با یك عقیده، فكر و اندیشه هم با کشتن هوادران و پیروان آن  به هیچ وجه کار ساز نبوده است، فكر می کنم که 

بهترین راه، روش های مسالمت آمیزی مثل جدال احسن ، گفتگو و مذاکره است.”

جالل جاللی زاده: اعدام جوانان اهل سنت، چیزی را تغییر نمی دهد

گفتگو با جالل جاللی زاده، نماینده ی سابق مجلس شورای اسالمی 

گفتگو از 
بهروز جاوید تهرانی

1392شماره ی  اسفند  34

         

     همان طور که می دانید، سلفی یعنی از واژه ی سلف برگرفته 

شده به معنا ”پیشینیان” است و سلف صالح در میان اهل سنت 

اصطالح متداولی است و به معنای راه و روش گذشتگان ، صحابه، 

تابعین و سنت پیامبر است. بنابراین 

همیشه بحث سلفیت و سلفی 

گرایی در بین مسلمانان متداول 

بوده است. اما در دو قرن اخیر، پس 

از ظهور محمد بن عبدالوهاب در 

عربستان این موضوع در بین مسلمین نمود بیش تری یافت و 

موجب شد که در کشورهای مختلف اسالمی، طرفداران و هواداران 

بیش تری را به خود جذب کند و در میان عالمان مذاهب مختلف، 

افرادی به این جریان سلفیت گراییده و مبلغ سلفی گری شدند. در 

کردستان هم  در بین بعضی از عالمان دینی روشن فكر یا مجدد یا 

اصالحگر، افرادی بودند که ضد خرافات بودند و تالش کردند که 

خرافاتی را که وارد دین شده است، از دین بزدایند و مردم را از 

گرایش به خرافات و عمل بد آن ها منع کنند ، افرادی مانند مال 

هادی افخمی یا عالمه مفتی زاده دارای چنین روشی بودند؛ یعنی 

نقش اصالحگری داشتند.

     اما این جناح سلفی گری که در چند سال اخیر در کردستان رواج 

اخیراً موجی از صدور حكم اعدام برای شهروندان 

ایرانی به راه افتاده که اتهام مشترك آنان از سوی دستگاه 

امنیتی عضویت در گروه های سلفی ذکر شده و نكته ی مهم 

این است که اکثر این افراد اهل سنت و کرد هستند. جناب 

جاللی زاده؛ می توانید بفرمایید که این گروه های سلفی، به 

چه گروه هایی اطالق می شود؟ این گروه ها اساساً مشی 

مذهبی دارند یا سیاسی و چه خواسته ای دارند؟

پیدا کرده و هواداران زیادی هم دارد، متاسفانه از عالمان برجسته و 

متفكران و افراد شناخته شده ی زیادی برخوردار نیست؛ بیش تر 

یك جناح احساسی است که با توجه به مسائل مختلف ملی و 

مذهبی و اهانت ها و توهین هایی که به اعتقادات اهل سنت می 

شود، موجب شده تا بسیاری از جوانان عضو این گروه ها بشوند و در 

مسائل اعتقادی و مذهبی از احساسات و تعصب خاصی برخوردار 

شوند و در چند سال اخیر هم متاسفانه  اعمالی از سوی افراد منتسب 

به این گروه انجام شده تا تعدادی از آنان دستگیر و در زندان های 

مختلف تهران،کرج، زنجان و سنندج و غیره زندانی شوند و برای 

گروهی از آنان هم حكم اعدام صادر شده است. حكومت معتقد است 

که این افراد  وابسته به گروه های به 

اصطالح تكفیری جهادی اند و مشی 

این دسته از گروه ها هم مبارزه ی 

مسلحانه و اقدامات خشونت آمیز 

است. گروه های سلفی هم منكر 

چنین رویه ای هستند اما به هر صورت آن چه که مهم است، به نظر 

من هر گروه با هر فكر و مرامی، تا زمانی که متوسل به اقدامات 

خشونت آمیز و برخوردهای فیزیكی یا اعمال ترور و حذف فیزیكی 

مخالفین نشده و روش مسالمت آمیزی را برای بیان اهداف و برنامه 

ها و مقاصد خودش به کار می گیرد، نباید محدودیتی برای آن ایجاد 

شود اما به هر صورت در دنیای اسالم، متاسفانه امروزه ما گرفتار 

تعصب وعدم تحمل گروه های مختلف شیعه و سنی و اهانت به 

مقدسات و اعتقادات گروه ها و افراد مختلف هستیم که چنین رویه 

ای مخالف آداب و اصول دین است.

        از دید شما خواسته ی این گروه ها، تا چه حد با 

هم چنان که در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر، با اعدام و 

کارهایی از این دست نشده که جلوی چنین پدیده ای را 

در کشور گرفت، برخورد با یك عقیده، فكر و اندیشه هم 

با کشتن هوادران و پیروان آن درست نیست
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مطـالــبات مــردم 

کردستان مغایرت و یا 

نزدیكی دارد؟

          آیا به نظر شما با اعدام این افراد و سایر زندانیان 

سیاسی و امنیتی کرد، مشكالت امنیتی منطقه که مسئوالن 

به آن معتقداند، کمتر خواهد شد؛ در واقع آیا اعدام راه حل 

مناسبی ست؟

   ببینید، مردم کردستان 

از نظر مذهبی یا شیعه 

هستند و یا اهل سنت. 

کردهای اهل سنت در 

ایران دارای گرایش 

های مختلفی مانند 

مكتبی،اخوانی ، سلفی 

هستند و افرادی نیز 

تحت پوشش گروه های صوفی و درویش در کردستان فعالیت هایی 

داشته اند که حتی شاید برخی اعمال ایشان هم مواردی بوده که 

چندان از نظر خود مذهب شافعی، جایز و درست نباشد؛ اما به هر 

صورت باز هم میزان تحمل و مدارای مردم مناسب بوده اما گاهی 

حضور گروه های مارکسیستی یا گروه های ملی گرا در بین کردها و 

اظهارات ضد مذهبی و همین طور اقدامات و فشارها از ناحیه ی 

حكومت بر مردم و اهانت های رسانه های گروهی به اعتقادات اهل 

سنت، موجب شده که یك جناح در مقابل آن ها ظهور کند. با توجه 

به مسائل مختلفی که هست اعم از گزینش های سخت و عدم 

استخدام و بیكاری و غیره، و نیز تحریك احساسات جوانا ن موجب 

دامن زدن  به تعصبات فرقه ای و افزایش این گروه ها در کردستان 

شده است.

    ببینید، من اصالً معتقد به برخوردهای فیزیكی و یا اقدامات 

سخت گیرانه و کشت و کشتار و ترور و از این دسته مسائل و هم 

چنین به دیگر برخوردهای سخت اعم از زندانی کردن های طوالنی 

مدت، اخراج از ادارات و فشارهای اقتصادی نیستم. من معتقدم هم 

چنان که در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر، با اعدام و کارهایی از این 

قبیل حكومت نتوانسته جلوی چنین پدیده ای را در کشور بگیرد، 

برخورد با یك عقیده، فكر و اندیشه نیز با کشتن هوادران و پیروان 

آن  نتایج مثبتی نخواهد داشت و فكر می کنم بهترین راه، روش 

های مسالمت آمیزی 

مثل جدال احسن و 

گفتگو و مذاکره است تا 

سبب  حفظ آزادی بیان و 

عقیده شود؛ تا هر کس 

بتواند عقیده ی خود را 

آزادانه ابراز کند و طرف 

مقابل هم بتواند با گفتگو 

و مذاکره موجب قانع 

شدن طرف دیگر شود. 

چه از نظر منطق قرآنی و 

منطق جوامع امروز توسل جستن به بر خوردهای فیزیكی وخشونت 

در مبارزه با رقیب کار نادرست و محكوم به شكست است و منجر به 

نتایج مثبت نخواهد شد.

     به هر صورت تحوالت کردستان عراق در ایجاد این گروه های 

سلفی، بدین صورت که امروز در کردستان مشاهده می شود، موثر 

بوده و هم چنین زمینه ی پیدایش این گروه ها، با توجه به ضعف 

ائمه ی مساجد در کردستان و ضعف مدارس دینی و هم چنین وجود 

خرافات و بدعت هایی که در بین مردم در کردستان بوده ونیز 

برخورد گروه های الئیك و یا حتی عملكرد حكومت در کردستان در 

مقابل اهل سنت شاید از عوامل پیدایش این گروه های سلفی در 

کردستان می باشد.

     نگاه امنیتی شاید در ظاهر مردم را آرام و ساکت کند ولی به هیچ 

وجه نمی تواند شعله امید و مطالبات را در قلب ها خاموش نماید و 

موجب جلب و جذب مردم به حكومت بشود. نگاه امنیتی به نظر من 

موجب ایجاد عقده و کینه توزی در مردم می شود و به محض باز 

شدن فضا و آزادی، خودش را بروز می دهد و حتی شاید منجر به 

          چرا چنین گروه هایی عمدتاً درمناطق کردنشین رشد 

پیدا کرده اند؟ آیا تغییر و تحوالت منطقه در این امر دخیل 

بوده و یا این گروه ها فعال بوده اند و تحت تاثیر تحوالت، 

این حكومت است که به رویارویی با آنان می پردازد؟

          به نظر شما تا چه حد نگاه امنیتی به مناطق کردنشین 

که از سال های ابتدایی انقالب وجود داشته درست است و 

چرا چنین دیدی وجود دارد؟
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تشكیل گروه ها و هسته های زیرزمینی در جامعه شود. به هر 

صورت، به نظر من، نگاه امنیتی نمی تواند در جامعه نتیجه ی مثبتی 

داشته باشد.

    در کردستان ایران 

بحث استقالل طلبی به 

آن صورت جدی نیست، 

اما با توجه به این که در 

دنیای امروز مرزهای 

فیزیكی بی معنی شده و 

مردم از طریق رسانه 

های گروهی، همیشه در 

جریان اخبار و مسائل و 

حوادث مختلف هستند، 

بدون شك چنین 

حوادثی که در کردستان عراق و سوریه اتفاق افتاده است، به طور 

مستقیم روی کردستان ایران و کردهای ایران تاثیر می گذارد و من 

فكر می کنم که باید دولت، مخصوصاً در زمینه ی مسائل فرهنگی، 

آزادی های بیش تری به مردم بدهد. حاال هم که وزیر آموزش و 

10پرورش و خود آقای روحانی، در بیانیه ی  ماده ای، در مورد 

تدریس زبان های قومی در مدارس گفته اند، من فكر می کنم که 

می طلبد در ایران هم توجه بیش تری به مسائل کردها اعم از 

مطالبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و غیره بشود و خأل سیاسی ، 

فكری و اقتصادی که در کردستان ایران کامالً قابل مشاهده است، 

پر شود تا کردها نگاهشان به دیگر مناطق کردنشین نباشد.

     به نظر من بهترین راه حل برای حل مشكالت کردستان احترام 

           آیا به نظر شما، به عنوان نماینده ی سابق کردستان، 

با توجه به خودمختاری کردستان های عراق و سوریه و 

سایر تحوالت، در کنار ریشه های تاریخی، تصور می کنید 

گفتمان استقالل طلبی در جامعه ی کردستان ایران، همان 

طور که بسیاری مدعی هستند، امری جدی ست؟

        مسئله ی کردستان از بعد فرهنگی و تاریخی و در 

موارد قومی، زبانی، مذهبی و بین المللی، مسئله ای پیچیده 

در فضای سیاسی ایران است. به نظر شما راه حل واقعی حل 

مشكالت کردستان چیست؟

به خواسته های مردم کرد، برقراری عدالت، برداشتن تبعیض و هم 

چنین اجرای قانون اساسی و استفاده از نیروهای شایسته ی کرد در 

مسئولیت های مختلف، محرومیت زدایی در کردستان، مبارزه با 

مسائل فقر و اعتیاد و دیگر خواسته ها ومشكالتی است که وجود 

دارند  یعنی به نظر من بهترین راه حل در مقطع فعلی، با توجه به 

وعده هاییكه آقای روحانی داده اند، این است که در مناطق 

کردنشین، تحوالت مثبتی ایجاد شود. یعنی با توجه به هشت سال 

جنگ تحمیلی که مناطق کرد نشین از منابع اقتصادی محروم بودند 

و توسعه و پیشرفت نداشتند، باید مسئوالن تالش کنند تا خسارت 

های چند سال گذشته را 

واقعاً در این مناطق 

جبران کنند و نسبت به 

توسعه ی دانشگاه ها و 

مراکز آموزشی و هم 

چنین ایجاد کارخانه ها و 

استخراج منابع زیرزمینی  

و توسعه ی زیر بناهایی 

مثل فردگاه ها و ساختن 

اتوبان و هم چنین درست 

کردن مناطق آزاد اقدام 

کنند که به نوعی واقعاً مردم شاهد تحول اساسی در کردستان ایران 

باشند تا در مقام مقایسه ی کردستان ایران با کردستان عراق، دچار 

غبطه ، حسرت ، تعصب و حسادت و یا در آخر تهییج و         

تحریك نشوند.

     ببینید ریشه ی این تبعیضات در میان اهل سنت ایران، ناشی از 

تعصبی است که متاسفانه در بین برخی از مسئولین و مراجع تقلید 

نسبت به اهل سنت وجود دارد و هیچ مسئولی حاضر نیست به خاطر 

          آقای جاللی زاده همان طور که مطلع هستید، اخیراً 

پنج مرزبان در منطقه ی سنی نشین بلوچستان از سوی 

گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده است. گروه مزبور 

به بهانه ی تضییع حقوق اهل سنت، همواره حمالت این 

چنینی داشته است و شما هم در هم دردی با خانواده ی 

مرزبانان مذکور، در سفر خود به تبعیض حاکمیت در 

خصوص اهل سنت اشاره کرده اید. ریشه ی این تبعیضات 

در کجاست و چه انتظاری از دولت جدید می رود؟
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اجرای قانون اساسی، و همدردی با هم وطنان اهل سنت ایرانی و 

هم چنین واگذاری مسئولیت به اهل سنت متحمل هزینه ای بشود. 

به نظر من ما باید امروز در ایران یك نگاه انسانی به اهل سنت  

ایجاد شود و با توجه به بحث عدالت که به کرات در دین اسالم و در 

قرآن برآن  تاکید شده، باید جدا از اختالفات مذهبی هم وطنان اهل 

سنت که در مناطق مختلف ایران و در مرزها، وجود دارند و سال 

هاست که به مرزداری و حفاظت از مرزهای ایران مشغول هستند، 

توجه بیشتری مبذول گردد.

     طبق تحقیقاتی که انجام شده، در بسیاری از مناطق اهل سنت 

که جزو مناطق محروم و فقیر محسوب می شوند، معادن و منابع 

غنی زیادی وجود دارد؛ اما متاسفانه همین نگاه امنیتی و متعصبانه 

ی مذهبی، مانع از استخراج این منابع شده که می تواند در رشد و 

توسعه ی منطقه و در ایجاد رفاه برای اهالی این منطقه موثر باشد. 

این درست نیست که در ایرانی که در روزگاران کهن از تمدن و 

15تاریخ درخشانی برخوردار بوده، امروزه می بینیم که  درصد از هم 

وطنان خود را به جرم یا به اتهام دگر اندیشی و داشتن مذهبی غیر از 

مذهب اکثریت مردم، از شكوفایی استعدادشان محروم می شوند و از 

پیشرفت و استفاده از توانمندی های مالی و معنوی خود باز داشته 

می شوند. این کار اصالً مخالف آموزه های دین و مخالف اعالمیه 

ی جهانی حقوق بشر و هم چنین مخالف اخالق انسانی است. 

مسئولین امروز باید با نگاه متفاوتی از نگاه مذهبی، به اهل سنت 

اجازه دهند که در مناطق شیعه نشین از استعدادهای آن ها استفاده 

شود. امروزه طوری شده که هیچ اهل سنتی نمی تواند در مناطق 

شیعه نشین متصدی مسئولیت دولتی شود و حتی در مناطق اهل 

سنت هم، تا آن جا که اطالع داریم، اهل سنت به خودی خود از 

پست هایی چون استانداری، معاونت سیاسی، ریاست دانشگاه، 

مدیریت آموزش و پرورش، ریاست وزارت ارشاد و هر پست و 

مسئولیتی که به نوعی با آموزش، سیاست و یا امنیت ارتباط داشته 

باشد، متاسفانه محروم اند.

    به نظر من دنیای امروز دیگر، دنیای جنگ و کشت و کشتار 

نیست. مبارزه برای احقاق حق، باید به صورت مسالمت آمیز مدنی و 

از راه های قانونی باشد. امروز نباید ما فكر کنیم  با کشتن چند سرباز 

       آقای جاللی زاده به نظر شما گروه جیش العدل، 

گروگان هایشان را آزاد می کند؟ شما چه پیامی برایشان 

دارید؟

بی گناه که در حال انجام وظیفه ی سربازی هستند، به اهداف خود 

می رسیم ، برادر کُشی و اصالً هر نوع خشونتی، موجب اختالف و 

تفرقه ی بیش تر و انتقام و کینه توزی می شود و بدبینی سایر افراد 

را هم در پی دارد. ما به هیچ وجه نباید امروز، برای احقاق حق 

متوسل به شیوه های خشن شویم. البته شاید بعضی ها  از ایجاد 

خشونت و ناامنی در مناطق سنی نشین خوش حال باشند و این 

بهانه ای شود تا کماکان نگذارند از اهل سنت در این مناطق استفاده 

بشود... حاال هم با توجه به قول هایی که آقای روحانی در مورد 

بلوچستان داده اند و استاندار بلوچستان مشغول انجام بعضی از 

کارها در راستای رفع تبعیض و استفاده از نیروهای بلوچ و هم چنین 

استفاده از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق است؛ 

ناامن کردن منطقه به ضرر بلوچ هاست و نباید در چنین موقعیت 

هایی، دست به چنین اعمالی زد که مردم نسبت به سرمایه گذاری یا 

ایجاد امكانات برای مبارزه با فقر و بیكاری در این منطقه          

دل سرد شوند.

    منشور حقوق شهروندی در بحث مراعات حقوق اهل سنت بسیار 

ضعیف است و اتفاقاً از زمان انتشار آن هم، بارها به این نكات اشاره 

کرده ام. در منشور حقوق شهروندی که تدوین شده باید مطالبات 

اهل سنت و اقوام پر رنگ تر شود تا بلكه مسئولین بیش تر به این 

حقوقی که تا به حال مراعات نشده، اهمیت دهند و زمینه ی فراهم 

نمودن برخورداری یكسان اهل سنت با سایر هم وطنان در زمینه 

های مختلف اعم از حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم شود. 

من امیدوارم که تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی پس از 

بررسی نظرات و پیشنهادهای افراد مختلف، بتوانند یك منشور 

حقوق شهروندی کامل را به همراه اجرای همه ی اصول و خصوصاً 

اصول فراموش شده ی قانون اساسی، محقق کنند تا همه ی 

ایرانیان بتوانند از حقوق مساوی برخوردار شوند.

           حاال که از دولت جدید سخن بـه میان آوردید، و بـه 

عنوان آخرین سوال، بـگذارید از شـما بپرسـیم که: تدوین 

کنندگان منشور حقوق شهروندی تا چه حد به حقوق اقـلیت 

ها در این منشور اهمیت داده و آن حقوق را بـه قـدر کفایت 

لحاظ کرده اند؟

          با تشكر از شما برای وقتی که در اختیار ماهنامه ی ما 

قرار دادید.
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*میثم اسعدی

     در جوامع مدرن و امروزی، دو عامل از شاخصه های پیشرفت 

و شكوفایی یك جامعه ی سیاسی است: اول آزادی اخبار و گردش 

اطالعات و دوم احترام به حقوق بنیادین انسان که تحت عنوان 

“حقوق بشر” شناخته می شود.

     ارتباط این دو عامل در تامین امنیت و آسایش یك جامعه به 

قدری زیاد است که امروزه مطبوعات را “رکن چهارم” دموکراسی 

می نامند و مفهوم “دموکراسی” به عنوان هدف تمامی جوامع 

بشری در رعایت و احترام به حقوق بشر در حكومت ها تجلی می 

یابد. در حقیقت وجود افراد و مجموعه هایی که در حوزه ی حقوق 

بشر فعالیت می کنند، امرزوه یكی از لوازم ضروری برای رشد 

فكری، سیاسی و فرهنگی و توسعه ی مبانی دموکراتیك در یك 

جامعه است که بدون وجود آن ها 

تمامی فعالیت های آزادی خواهانه 

بدون تردید به بیراهه می رود. از 

طرف دیگر بر خالف ادعاهای 

حكومت های دیكتاتوری، وجود 

چنین فعالیتی باعث می شود که 

چنین حكومت هایی در زمینه ی 

نحوه ی برخورد با مردم و مخالفین 

حداقل هایی را رعایت کنند تا 

باعث تحریك بیش از پیش فعالین 

حقوق بشری نشوند و همین مورد 

آخر برای بیان اهمیت وجود چنین 

فعالیت هایی و چنین فعالینی کافی 

است.

     بدیهی است که یكی از  بهترین عوامل برای آگاه کردن مردم 

از حقوق و آماده کردن آن ها برای احقاق حقوق خود و آشنایی با 

مبانی انسانی و حقوقی که بر اساس فلسفه ی سیاسی و حقوقی 

نوین باید هر انسانی از آن برخوردار باشد، اطالع رسانی در 

خصوص حقوق بشر توسط نهادها و افراد فعال در حوزه ی اطالع 

رسانی و حقوق بشر است که بی شك “مجموعه فعاالن حقوق 

بشر در ایران” یكی از معدود مجموعه هایی است که با ایمان به 

رسالت خود بدون هیچ طیف بندی سیاسی خاص و وابستگی 

جناحی و سیاسی، به وظیفه ی مقدس و خطیر اطالع رسانی در 

حوزه های مربوط به حقوق بشر و مبانی آن و موارد نقض آن در 

رژیم فعلی ایران پرداخته 

است.

     در این میان، حكومت 

ها و رژیم های سیاسی که 

بر اساس اقتدار گرایی و 

تمرکز قدرت در دست 

گروه معدودی اداره می 

شود، بزرگ ترین دشمن دو عامل یاد شده، یعنی “حقوق بشر” و 

“مطبوعات آزاد” هستند و تمامی توان خود را برای محدودیت، 

کنترل و حتی سرکوب این دو عامل به کار  می گیرند؛ زیرا یقین 

دارند بزرگ ترین خطری که می تواند پایه های حكومت 

استبدادی آن ها را به لرزه در آورد، 

همین دو عنوان است.

     با توجه به مقدمه ی فوق، بسیار 

طبیعی است که کسانی که در حوزه 

هایی که مربوط به هر دو مسئله 

می شود فعال می باشند، بسیار 

بیش تر مورد عنایت حكومت هایی 

مانند جمهوری اسالمی قرار گرفته 

و با دقت و کنترل و شدت بیش 

تری سعی در سرکوب و کنترل و 

محدودیت آن ها می شود.

     از طرف دیگر در کشور ایران با 

توجه به حساسیت حكومت در 

خصوص کارکرد فعالین حقوق 

بشر، این فعالین از کوچك ترین حاشیه ی امنیت برخوردار نبوده؛ 

زیرا به هیچ گروه و حزب و جریان خاصی وابسته نیستند و صرفاً بر 

اساس رسالت بشردوستانه ی خود به بیان آن چه که الزم است 

جامعه از آن ها اطالع یابد، می پردازند و هدف خود را بی هیچ 

چشم داشتی در دفاع از حقوق شهروندانی می دانند که، به راحتی 

حقوق آن ها توسط حاکمیت پایمال می شود و در تمامی مواردی 

که ناآرامی هایی در کشور حاکم شده و یا حكومت خواسته است تا 

عرض اندامی نموده و مانور قدرتی را به منظر عموم بگذارد، اولین 

قربانیان این اقدامات همانا “فعالین حقوق بشر” در ایران بوده اند و 

خواهند بود.

در کشور ایران با توجه به حساسیت حكومت در خصوص 

کارکرد فعالین حقوق بشر، این فعالین از کوچك ترین 

حاشیه ی امنیت برخوردار نبوده؛ زیرا به هیچ گروه و 

حزب و جریان خاصی وابسته نیستند و صرفاً بر اساس 

رسالت بشردوستانه ی خود به بیان آن چه که الزم است 

جامعه از آن ها اطالع یابد، می پردازند و هدف خود را بی 

هیچ چشم داشتی در دفاع از حقوق شهروندانی می دانند 

که، به راحتی حقوق آن ها توسط حاکمیت پایمال می 

شود و در تمامی مواردی که ناآرامی هایی در کشور حاکم 

شده و یا حكومت خواسته است تا عرض اندامی نموده و 

مانور قدرتی را به منظر عموم بگذارد، اولین قربانیان این 

اقدامات همانا “فعالین حقوق بشر” در ایران بوده اند و 

خواهند بود.
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     بهترین نمونه و شاخص در این زمینه، هجمه ی بی سابقه ی 

88امنیتی و اطالعاتی حكومت ایران در اسفند ماه  بود که با 

استفاده ی همه جانبه از دستگاه های تبلیغی و تمامی امكانات نرم 

افزاری و سخت افزاری صورت گرفت و این اتفاق را می توان از 

یك طرف عكس العمل حكومت در خصوص اقدامات تاکتیكی 

بعد از ناآرامی های آن سال و سرپوشی برای ناآرامی های منتهی 

به پایان همان سال دانست و از طرف دیگر بزرگ ترین تقابل 

حكومت جمهوری اسالمی از زمان تاسیس تا به آن روز در مقابل 

فعالین حوزه ی حقوق بشر بود.

11     در حقیقت آن چه که حجمه ی  اسفند را حائز اهمیت می 

کند، برخورد ایدئولوژی حاکم با موضوع “حقوق بشر” و فعالین آن 

در این حوزه بود نه برخوردی ساده از نوعی که معموالً حاکمیت با 

گروه های مخالف خود انجام می دهد؛ زیرا از یك سو ماهیت 

فعالیت فعالین حقوق بشری با سایر فعالیت های سیاسی و حزبی  

تفاوت دارد؛ یعنی آن ها خواهان معرفی جانشینی برای حكومت و 

براندازی آن نیستند، بلكه خواهان رعایت حقوق بشر از سوی آن و 

هر دولت دیگری هستند و از طرفی تاثیر فعالیت های این افراد به 

خاطر عدم ماهیت سیاسی و حزبی و عدم وابستگی به جریان و 

تفكر خاص باعث مقبولیت عامه ی این نوع فعالیت ها در مردم می 

شود.

88     آن چه که در اسفند ماه  روی داد، اقدامی با برنامه ریزی 

وسیع و گسترده از سوی سپاه بود که مدت ها در تدارك آن بودند و 

88در روز  اسفند  با هجوم هماهنگ و دستگیری وسیع فعالین  11

حقوق بشری شروع و تا به امروز و با گذشت چهار سال، هم چنان 

در ابعاد دیگری ادامه دارد.

11     مجموعه اقداماتی که با بازداشت های  اسفند شروع شد و 

در مراحل بعدی اقدامات اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

23وب سایت های متعلق به گروه و ایمیل های آن در  اسفند ماه از 

سوی ارتش سایبری هك شد که هدف از آن، شناسایی نیروهای 

بود که به صورت علنی با مجموعه همكاری نداشتند و از سویی با 

تخریب پایگاه های متعلق به گروه سعی نمودند تا از اطالع رسانی 

گروه و پاسخ به موقع به اتهامات مطروحه در مرحله ی بعدی 

جلوگیری کنند و هم چنین توانمندی های خود را به رخ بكشد.

     در مرحله ی سوم یعنی جنگ رسانه ای، که تا به امروز هم به 

اشكال مختلفی ادامه دارد، با استفاده از توان عظیم رسانه ای 

دولت در شبكه های تلویزیونی و روزنامه ها و وب سایت های 

وابسته به خود، اقدام به تبلیغات سو نموده و با متصل کردن این 

گروه جوان به سازمان های سیاسی یا خشونت محور و یا نهاد های 

سایر کشورها، سعی نمودند تا اعتبار آن را با توسل به این گونه 

اقدامات خدشه دار کنند. اقداماتی که تا سال های بعد از آن هم 

ادامه داشت و مجموعاً چندین ساعت ویدئو، و چندین صفحه 

محتوا تحت عناوین مختلف در رسانه های اینترنتی و جراید داخلی 

چاپ شد و حتی در نمایشگاه های عكس، تصاویری از چارت های 

سازمانی که توسط کارشناسان سپاه طراحی شده بود به عنوان 

دست آوردهای این نهاد امنیتی در زمینه ی جنگ نرم به نمایش 

عموم گذاشته شد و یا با چاپ کتابی تحت نام “عبور از فتنه” بیش 

13از  صفحه از آن را به معرفی و تخریب این گروه اختصاص 

دادند.

     نكته ی جالب توجه این که برخی از بازداشت شدگان تحت 

عنوان “اعضای مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران”، اصوالً 

ارتباطی با این مجموعه نداشتند و عضو این گروه نبودند اما در 

سایه و پوشش مقابله با این گروه، این افراد هم بازداشت شدند و یا 

بعضاً همكاران ساده ای که در کشور فعال بودند به عنوان 

مسئولین ارشد تشكیالت در خارج از کشور معرفی شدند.

    پس از بازداشت اعضای گروه تمام سعی و تالش نیروهای 

امنیتی و سپاه بر این بود که با اعتراف گیری از افراد بازداشت شده 

اعترافات آنان را همسو با برنامه ی خود منتشر نموده و آن را به 

عنوان سندی دال بر درستی ادعاهایشان به عموم عرضه کنند. هم 

اکنون با گذشت چهار سال از آن وقایع آقایان مهدی خدایی، 

ابوالفضل عابدینی، نصور نقی پور، ایقان شهیدی، نوید خانجانی و 

محمد حسن یوسف پورسیفی در حال حاضر در زندان به سر می 

برند و در این بین در مورد برخی از ایشان تالش هایی از طرف 

مقامات امنیتی صورت گرفته تا این افراد تقاضای عفو کنند.

     به هر حال آن چه که مسلم است با توجه به اعتقاد فعالین 

حقوق بشر به درستی راهی که انتخاب کرده اند و تالش های 

صادقانه ای که در این زمینه انجام می دهند، به نظر می رسد 

اقداماتی از این دست هرگز نمی تواند مدافعین ایرانی حقوق بشر را 

از رسالتی که بر عهده گرفته اند، باز دارد.

* کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

1392شماره ی  اسفند  34



ژه
وی

ی 
گو

فت
گ

15

   جمال حسینی از موسسان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران است که هم اکنون در مسئولیت هماهنگ کننده ی این تشكل، به    

فعالیت های خود ادامه می دهد. آقای حسینی از جمله اعضای تشكل است که علی رغم حجمه های دستگاه های امنیتی علیه وی، تمایلی به 

حضور در رسانه ها ندارد؛ با این حال با توجه به پرونده ی ویژه ی این شماره، ایشان را مخاطب خود قرار داده و گفتگویی بی پرده در مورد 

مجموعه و هم چنین خود ایشان داشتیم که در ذیل می آید:

جمال حسینی: فعالیت های ما، خاری بود در چشم دستگاه امنیتی

گفتگو با جمال حسینی، از مسئوالن مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران 

      آقای حسینی به عنـوان اولیـن سـوال از شما                   

88می پرسیم که :  اسفند  را چطور به خاطر می آورید؟ 11

       آیا شما انتظار چنین برخوردی با مجموعه فعاالن 

حقوق بشر در ایران را داشتید؟

88     خاطره ی بامداد  اسفند ماه  برای من همراه هست با خیل  11

زیاد تماس های تلفنی از ایران و سایر نقاط که تماماً حامل اخبار 

شوم دستگیری یا اقدام برای بازداشت یك همكار یا عضو یا حتی 

اعضای خانواده ی یك عضو بود. صادقانه عرض می کنم که سر در 

گم و غافل گیر شده 

بودم؛ نه فقط من، بلكه 

سایر اعضای مجموعه 

که از دستگیری ها در 

امان مانده بودند، همین 

وضع را داشتند. به هر 

حال از همان ساعت 

های اول که توانستیم 

درك جامعی از آن چه 

که در جریان بود داشته 

باشیم، تالش زیادی را 

برای حفظ سایر 

نیروهای در خطرِ بازداشت آغاز کردیم، در کل اجازه بدهید این طور 

88بگویم که،  اسفند ماه  روز سخت و غم انگیزی بود... 11

 

     مثل اکثر فعاالنی که در حوزه ی مدنی یا سیاسی فعالیت می 

کنند ما هم حرکت نهادهای امنیتی و تقابل آن ها با جامعه ی مدنی 

را مانیتور و تحلیل می کردیم و بر این اساس باید عرض کنم که بله 

ما فكر می کردیم که با ما برخورد کنند ولی نه به این شكل و حجم. 

می دانستیم که موجی در راه است؛ چون قبل از ما تقریباً اکثر گروه 

های حقوق بشری، دانشجویی، سیاسی و غیره مورد برخورد قرار 

گرفته بودند و ما هم در آن روزهای حساس اعتراضات پس از 

انتخابات ریاست جمهوری، با تكیه بر نیروی انسانی گسترده ی خود 

فعال بودیم و حتی تعدادی بازداشت شده در همین رابطه را در زندان 

ها داشتیم و می دانستیم نوبت ما هم به زودی می رسد. همین طور 

از جانب اعضای زندانی خود در آن مدت، اخباری به ما رسیده بود که 

این گمانه را تقویت می کرد. ما بر اساس همین پیش بینی ها ضمن 

11هوشیاری بیش تر چند هفته قبل از  اسفند، به صورت یك جانبه 

همه ی عضویت های 

اعضا که علنی بود را لغو 

شده اعالم کردیم چون 

نمی خواستیم به امنیتی 

تر شدن کار در آن 

شرایط بیفزاییم و همین 

طور تصمیم گرفتیم 

ساختار جدید گروه و 

چیدمان و نیروی انسانی 

آن را تا تغییر شرایط، غیر 

علنی یا حداقل نیمه 

علنی نگاه داریم. هرچند 

این موج ضربه زودتر از پیش بینی ما از راه رسید و با این توضیح 

مجدد عرض می کنم که ضربه قابل پیش بینی بود ولی حجم و 

شكل آن خیر. ما تصور می کردیم نهایتاً با چند بازداشت این موج را 

از سر خواهیم گذراند و انتظار یك عملیات هماهنگ و سراسری 

توسط سپاه پاسداران در شهرهای مختلف که هر کس را با هر درجه 

ی همكاری و وابستگی و حتی اعضای خانواده ها را در بر بگیرد 

نداشتیم؛ عملیاتی که مشخص شد حداقل از یك ماه قبل تدارکات 

اجرای آن چیده شده بود و همزمان در زمینه ی سایبری و رسانه ای 

کلید خورد... این یك عملیات کم سابقه در مقابل یك گروه حقوق 

بشری بود.

    به نظر شما اساساً چرا باید چنین برخوردی با این      
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تشكل صورت بگیرد و به قولی چرا این سازمان؟

     یك سوی قضیه همان طور که عرض کردم این بود که، دستگاه 

امنیتی نهادهای مدنی را در اعتراضات گسترده ی پس از انتخابات، 

آغاز کننده و ادامه دهنده می دانست و برای همین یك کارزاری بر 

88علیه سازمان ها راه انداخته بود. اگر به نیمه ی دوم سال  نگاه 

کنید، تقریباً هیچ گروه مستقلی 

نماند که عضوی بازداشت شده 

نداشته باشد، اما این که چرا این 

برخورد با این مجموعه شدت بیش 

تری داشت باید عرض کنم به هر 

حال ما تنها گروهی بودیم که ضمن 

مستقل بودن که، در این جا به 

معنای بی پشتوانه و بی دفاع بودن 

هم می شود، تمام مسئولین خود را 

که عمدتاً در داخل کشور بودند 

حدود یك سال و نیم قبل با عكس 

و اسم و مشخصات، علناً معرفی کرده بودیم. همین طور به نسبت 

بسیاری از سازمان های دیگر استعداد و نیروی انسانی فعال بیش 

تری داشتیم؛ یعنی از سویی علنی بودیم و دستمان باز بود و هدفی 

سهل داشتیم و از سویی نیروی انسانی زیادی در سراسر کشور 

داشتیم. هم چنین ترکیب مجموعه 

برای سیستم امنیتی خوشایند نبود؛ 

ما توانسته بودیم مثالً از عرب 

فدرالیست خواه تا پان ایرانیست ها 

و از روحانیون تا فعاالن بهائی را در 

یك مجموعه و تحت یك هدف- 

که همان فعالیت در زمینه ی حقوق 

بشر باشد- گرد هم آوریم که این 

خوشایند نبود. فعالیت های خیابانی که کم تر در بین سازمان های 

ایرانی حقوق بشری معمول است، توجه ویژه به اقلیت ها و مناطق 

حاشیه ی کشور و البته فعالیت جدی در فضای سایبری و غیره از کار 

انداختن ما را تبدیل به یك هدف کرده بود. به هر حال کینه ای که از 

ما داشتند در کنار سهل الوصول بودن برخورد با مجموعه و همین 

طور حجم گسترده ی نیروهای ما را که می توانست نیازهای 

تبلیغاتی سپاه پاسداران بی تجربه که ورودش به حوزه ی اجتماعی و 

داخلی حاصل مالحظات داخلی دستگاه امنیتی بود، در آن زمان 

پاسخگو باشد. جمیع این موارد دست به دست هم داد تا این انتخاب 

شوم و اقدام تاسف بار صورت بگیرد.

 

     هرچند هدف سپاه که توقف ما 

بود، علی رغم بسیج تمام نیروها و 

ظرفیتشان محقق نشد؛ با این حال به 

خاطر گرده ی نحیف یك تشكل 

داخلی، مستقل و جوان، ما هزینه ی 

سنگینی پرداختیم. ما در روزهای 

قبل 11 اسفند، جمعاً حدود 6 نفر 

همكار زندانی داشتیم، در 11 اسفند 

30 نفر و در پایان اسفند هم 12 نفر 

48دیگر؛ یعنی در آخر سال  ما   88

فرد وابسته در زندان ها داشتیم که 

تعدادی از آن ها از نیروهای تشكیالتی و فعال ما بودند. هم چنین 

امكانات محدود ما مثل وب سایت ها و امكانات سایبری آسیب دید. 

ولی از همه سخت تر این بود که گروهی که کامالً علنی بود، حاال 

فضای کار علنی از آن گرفته شده بود که این ها جذب نیروی 

انسانی،گردآوری و کمك های مالی 

و فعالیت در قالب هایی که گروه در 

طی سال ها با آن خود را تطبیق داده 

بود، از آن گرفته شده بود و سپس 

حجمه ی سنگین تبلیغاتی نهادهای 

امنیتی علیه ما که مجموعه را، متهم 

به کار سیاسی می کردند و از این 

طریق جو رعب و وحشت در اطراف 

ما می ساختند و هزینه ی همكاری با ما را باال می بردند؛ کار را برای 

ما بسیار سخت می کرد.

 

     اولین کاری که کردیم، حرکت از کمیت به کیفیت یا به قولی 

سفت کردن کمربندها بود. بازسازی، جذب نیرو و یافتن منابع مالی 

جدید از جمله اولویت های ما بود. همان طور که اشاره کردم تمام 

         پس از گذشت چهار سال، آیا اکنون امكان دارد در 

مورد حجم آسیب های وارده بر تشكل صحبت بكنید؟

       مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران پس از این 

حجمه چه مسیری را پی گرفت؟

از همه سخت تر این بود که گروهی که کامالً علنی بود، 

حاال فضای کار علنی از آن گرفته شده بود که این ها 

جذب نیروی انسانی،گردآوری و کمك های مالی و 

فعالیت در قالب هایی که گروه در طی سال ها با آن خود را 

تطبیق داده بود، از آن گرفته شده بود و سپس حجمه ی 

سنگین تبلیغاتی نهادهای امنیتی علیه ما که مجموعه را، 

متهم به کار سیاسی می کردند و از این طریق جو رعب و 

وحشت در اطراف ما می ساختند و هزینه ی همكاری با ما 

را باال می بردند؛ کار را برای ما بسیار سخت می کرد.

اتهامات بی سند و مدرك دستگاه امنیتی به ما که از ده ها 

تریبون به اصطالح ملی، مكرر پخش می شد و هنوز هم 

می شود، هر کس را که با الفبای سیاست آشناست، به 

خنده می اندازد. چطور ممكن است که یك سازمان 

حقوق بشری علنی با خروجی مشخص به چند کشور و یا 

چندین سازمان سیاسیِ بعضاً معاند، هم زمان وابسته 

باشد!
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اشكال و قالب هایی که در طی 

سال ها با آن منطبق شده بودیم 

مثل نحوه ی تامین مالی، نیروی 

انسانی و زمینه های فعالیت و 

غیره از ما سلب شده بود، باید تمام 

این ها را به قولی نوآوری و 

جایگزین می کردیم؛ کما این که 

هزینه ی امنیتی کار هم به 

صورت چشم گیری افزایش پیدا 

کرده بود و حتی همكاران خارج از 

کشور هم احساس ناامنی می 

کردند و الزم بود برای افزایش 

امنیت نیز تالش کنیم. بازسازی 

ظرفیت های سایبری ما نیز 

قسمت دیگری از این مسیر بود و 

در این خصوص سعی کردیم ظرفیت های خارج کشور را در شرایط 

امنیتی و پر مخاطره ی داخل فعال تر بكنیم. به هر حال 11 اسفند 

موجی بود که تغییرات کیفی و بنیادی زیادی در این تشكل به وجود 

آورد.

      

48     اواخر سال 88 ما جمعاً  مرتبط در زندان ها داشتیم؛ این که 

می گویم مرتبط به این دلیل است که برخی از آن ها پیش از 

بازداشت از مجموعه جدا شده بودند. مثل آقای خانجانی یا شهیدی 

که البته به دلیل همان بی اطالعی دستگاه امنیتی بازداشت شدند، 

بعضی ها اشتباه بازداشت شدند و مواردی هم مثل بازداشت عضو 

خانواده به جای فرد تحت تعقیب داشتیم. به هر حال از این تعداد 42 

نفر در اسفند ماه 88 و6 نفر در تاریخ های قبل از آن بازداشت شده 

بودند که به تدریج اکثریت آن ها تا خرداد ماه سال 89 با وثیقه یا 

شرایط دیگر آزاد شدند، تعدادی هم محكوم شدند و در طی این ? 

سال حبس خود را تمام کردند و آزاد شدند با این حال هم چنان 

آقایان مهدی خدایی، ابولفضل عابدینی، نصور نقی پور، محمد 

یوسف پور سیفی، نوید خانجانی و ایقان شهیدی از بازداشت شدگان 

11 اسفند و آقایان رسول بداقی و رضا شهابی از همكاران ما، که 

البته مستقیماً در رابطه با مجموعه بازداشت نشدند، به دلیل 

11   وضعیت بازداشت شدگان  اسفند چه شد آیا هم 

چنان در بازداشت هستند؟

محكومیت های سنگین هم چنان 

در زندان به سر می برند. در کل 

11دستگاه قضایی در برخورد  

70اسفند بیش از  سال محكومیت 

تعلیقی و تعزیری برای این عزیزان 

صادر کرد، هنوز تعدادی از پرونده 

ها رسیدگی نشده، تعداد زیادی از 

همكاران ما هم که دستگیر نشده 

بودند از کشور خارج شدند یا هم 

چنان تحت تعقیب هستند، تعدادی 

از کار اخراج شدند و بسیاری 

محرومیت از دیگر حقوق که واقعا 

تاسف آور است...

     اتهامات بی سند و مدرك دستگاه امنیتی به ما که از ده ها 

تریبون به اصطالح ملی، مكرر پخش می شد و هنوز هم می شود، 

هر کس را که با الفبای سیاست آشناست، به خنده می اندازد. چطور 

ممكن است که یك سازمان حقوق بشری علنی با خروجی مشخص 

به چند کشور و یا چندین سازمان سیاسیِ بعضاً معاند، هم زمان 

وابسته باشد!؟ مسلماً مردم ما با توهم توطئه و اتهام پراکنی دستگاه 

امنیتی در این سه دهه فعالیت، آشنا هستند و همان طور که تجربه 

ی ما هم نشان داد، توجه و باور نمی کنند. بگذارید خیلی ساده 

بپرسم که سند این ادعاها چه بود؟ مثالً چطور ما وابسته به سازمان 

های وابسته به کشورهای خارجی می شویم؟ صرف ادعا و نشان 

دادن چند عكس شخصی مونتاژ شده یا حتی واقعی که چیزی را 

ثابت نمی شود؛ به هر حال بی منطقی و پوج بودن این ادعا بر کسی 

پوشیده نیست.

     در مورد خود من هم که شاید بشود گفت بیش ترین تبلیغات را 

دستگاه امنیتی در مورد سیاسی بودن فعالیت های من می کرده، به 

همین شكل پاسخ می دهم. البته دوستانی از ما در آن موقع به دلیل 

شرایط و بهم ریختگی گروه و از سر نا هماهنگی و بی اطالعی در 

مورد من توضیحاتی دادند که، درست نبود. بعد از آن هم به دلیل 

         اتهامـات مطـروحه از 

سوی سپاه پاسداران تا چه حد واقعیت داشت؟ به خصوص 

در مورد شخص شما؛ منظور بیش تر فعالیت های سیاسی 

شماست...

عكس ها از خط صلح
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این که دوستان ما در زندان ها تحت فشار بودند، برای جلوگیری از 

تنش، شفاف سازی آن را به زمان مناسب که شاید االن باشد، 

موکول کردیم. به هر حال من معتقدم انسانی که اعتقاداتش را نفی 

می کند، در واقع خودش را نفی می کند. اگر معیار اعتقادات من، 

ادعاهای خودم باشد، باید بگویم که بنده هیچ وقت در دنیای 

سیاست فعالیت جدی یا خاصی 

نداشتم و از ده سال قبل نیز، همین 

را هم کنار گذاشتم و به طور تمام 

وقت به کار حقوق بشری وارد شدم. 

این تغییر نگرش حتی قبل از آغاز به 

کار در مجموعه در من شكل گرفت 

و هیچ گاه هم مرز سیاست با حقوق 

بشر را در کارهایم به هم نریختم. 

اتفاقاً همین باور و جسارت و درك ما بود که اتحاد زیر پرچم حقوق 

بشر در مجموعه را میسر می کرد؛ همان طور که عرض کردم ما از 

تمام نحله های گوناگون فكری و بعضاً بسیار متفاوت در مجموعه 

نماینده داشتیم که حول موضوع حقوق بشر فعالیت می کردند و 

همین موضوع خاری بود در چشم دستگاه امنیتی. شما نگاه کنید، 

هیچ وقت دستگاه امنیتی در تبلیغات علیه ما در مورد خروجی های 

کار ما صحبت نمی کند و به آن ها پاسخی نمی دهند یا آن ها را به 

چالش نمی کشند؛ نمی توانند هم مثالً، گزارش ما در مورد اعدام ها 

را زیر سوال ببرند. می آیند ماهیت گروه را به عنوان حذف صورت 

مسئله مورد هدف قرار می دهند؛ آن هم چون دستشان خالی است 

به چیزهایی مثل تغییر مذهب و یا مسائل شخصی بسنده می کنند و 

با آمیختن راست و دروغ-جعل و واقعیت، با استفاده از سرمایه های 

ملی و به کار گیری تمام عناصر تبلیغاتی، یك سازمان حقوق بشری 

را تبدیل به دشمن فرضی برای مانورهای تبلیغاتی خود می کنند که 

که واقعاً خنده دار و البته از نوع زهرخند است. به هر حال بنده کار 

سیاسی نمی کنم و بیش از هر کسی به حقوق بشر و مرز آن با کار 

سیاسی و فعالیت در این زمینه معتقدم، سابقه ی ده سال گذشته ی 

من هم به خوبی همین را ثابت می کند.

     مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امروز جایی ایستاده که هر 

سازمانی در سایه ی تالش بی وقفه و باور به اهداف و جدیت باید 

       امروز مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، کجا 

ایستاده است؟

بایستد. ما علی رغم این که سنگین ترین هزینه ی ممكن را در 

تاریخ معاصر ایران در بین سازمان های حقوق بشری متحمل 

شدیم، با این حال تسلیم فشار و دشواری ها نشدیم، مفتخریم پس 

از تمام دشواری ها که هنوز هم ادامه دارد: خبرگزاری هرانا امروز 

بیش ترین سهم در گزارشگری از نقض حقوق بشر را به دو زبان 

فارسی و انگلیسی دارد، مرکز آمار ما 

که بانك دیجیتال وضعیت حقوق 

بشر ایران است یك منبع بی نظیر از 

این اطالعات است که امروزه در 

اختیار محققان و سایر گزارشگران 

قرار دارد، ما هم چنان در صف مقابله 

با سانسور و فیلترینگ و توسط 

کمیته ی رکن چهارم و سرویس 

های آن حضور فعال داریم، به تعداد زیادی از سازمان ها و گروه ها 

که به دالیل امنیتی نمی توانم نام آن ها را بیاورم، خدمات اینترنتی و 

فنی رایگان ارائه می دهیم، ماهنامه ی خط صلح را که در حال 

حاضر تنها نشریه ی عمومی و تخصصی حقوق بشر در ایران است؛ 

هر ماه چاپ و منتشر می کنیم که به گواه آمار و استقبال ها، عملكرد 

آن بسیار مثبت بوده، در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، 

زندانیان عقیدتی و خانواده هاشان در حد توان فعال هستیم، در 

صحنه ی بین الملل مثل نشست روزهای آتی سازمان های غیر 

دولتی در ژنو حضور فعال داریم، هم چنین با گزارشگر ویژه ی 

سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی همكاری نزدیك 

داریم، عالوه بر موارد منتشر شده ی پیشین، دو کتاب در دست 

انتشار داریم و هم چنین قصد توسعه ی کتابخانه ی آنالین خود را 

داریم، با بنیاد فرزاد کمانگر همكاری می کنیم و همین طور اخبار 

خوب دیگری از مجموعه و توابع آن در راه است که ترجیح می دهم 

هموطنان در روزهای آینده از طریق خود مجموعه از آن با خبر 

شوند. به هر حال ما در طی چهار سال گذشته با دست خالی و اما با 

باور عمیق به راهی که سال ها قبل شروع کردیم و دوستان زندانی 

ما سنبل جدیت آن هستند، پیش رفته و می رویم و تالش ما این 

است که هر روز موثر تر نسبت به روز قبل در عرصه ی حقوق بشر 

ایران حرکت کنیم.

 با تشكر از پذیرش این گفتگو و فرصتی که در اختیار          

خط صلح قرار دادید...

ژه
وی

ی 
گو

فت
گ

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امروز جایی ایستاده 

که هر سازمانی در سایه ی تالش بی وقفه و باور به 

اهداف و جدیت باید بایستد. ما علی رغم این که سنگین 

ترین هزینه ی ممكن را در تاریخ معاصر ایران در بین 

سازمان های حقوق بشری متحمل شدیم، با این حال 

تسلیم فشار و دشواری ها نشدیم.
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فعال یا مدافع حقوق بشر کیست و چگونه باید باشد؟

     حقوق بشر از جمله مسائلی است که حـیطه ی آن چنان وسـیع 

است که به سختی می توان برای آن مرز و محـدوده ای تعیین کرد. 

فعالیت های مدافعان از مبارزه با ختنه ی زنان گرفته تا نقد حـاکمان 

داخلی و جنگ طلبـان بـین المللی، چنان گسـترده اســت که کمتر 

فضایی را می توان تصور کرد که به نحوی با حقـوق بشـر و فعاالن 

این عرصه، بی ارتباط باشد. حقوق بشر هیچ مرزی جز انسانیت نمی 

شناسد؛ یعنی حـمایت از همه ی انسـان ها در همه جا؛ از فقـیرترین 

کشورها تا پیشرفته ترین آن ها، بی ثبات ترین تا امن ترین کشورها، 

دیكتاتوری ترین تا دموکرات ترین کشورها در همه ی حاالت جنگ 

و صلح، حقوق بشر الزم الرعایه اسـت و در همه ی جوامع بـزرگ و 

کوچك الزم است که فعاالن حقوق بشـر بـرای ترویج و حـمایت از 

حقوق بشر برای رسیدن به وضعیتی بهتر و انسانی تر بكوشند.

     اما فعاالن یا مدافعان حقـوق بشـر چه کسـانی هســتند، از چه 

وضعیت حقوقــــــــی 

بـــرخوردارند و بـــرای 

برخورداری از آن حقـوق، 

چه استانداردهایی را بـاید 

رعایـت کننـد؟ در ایــن 

یادداشت کوتاه، سعی بـر 

تبیین این مسائل خواهیم 

داشت.

     هیــــچ تعریــــف 

مشـخصی وجود ندارد که 

مدافع حقوق بشر کیست. 

در یك تعریف کلی می توان گفت که اصطالح فعال حقوق بشر بـه 

کسـی اشـاره دارد که بـه صورت فردی یا گروهی در جهت ترویج و 

حمایت از حقوق بشـر فعالیت می کند. این اصطالح عام اسـت و در 

رسانه ها کاربرد بیش تری دارد در حالی که معادل ارجح تر و حقوقی 

)” است. آن  Human rights defenderتر آن “مدافع حقوق بشر (

چه اعالمیه ی مدافعان حقـوق بشـر بـدان اشــاره می کند، مفهوم 

وسیعی است و جمعیت کثیری را در بر می گیرد که شـامل هر فرد یا 

گروهی از افراد اســت که در ترویج حقــوق بشــر کار می کنند؛ از 

چه کسـانی می توانند 

مدافع حقـوق بشــر 

باشند؟

سـازمان های بـین المللی 

گرفتـه تـا افـرادی کـه در 

جوامع محــلی فعالیت می 

کنند. مدافع حقوق بشر می 

تواند از هر جنس و ســن و 

نژاد و مذهبـی باشـد، از هر 

گوشـــه ای از جهان. او نه 

NGOفقط محدود به کار در قـالب  ها و سـازمان های بـین دولتی 

است، بلكه ممكن اسـت که در بـرخی موارد، کارمند دولتی، کارگزار 

مدنی یا عضوی از بـخش خصوصی باشــد. بــه طور کلی مدافعان 

حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شوند:

     مدافعان حرفه ای کسانی هستند که به طور منظم و بـه صورت 

تمام وقــت یا پاره وقــت 

درگیر فعالیت های حقـوق 

بشـری هسـتند و اغلب در 

این امر اشــتغال دارند. آن 

ها ممكن است حقوق بگیر 

باشـــند و یا بـــه صورت 

داوطلبـــانه خدمت کنند. 

مثل ناظران ملی و بـــین 

NGOالمللی، مدیران ها، 

گزارشگران سـازمان ملل، 

آمبــــــــــــــودزمان 

) یا  )O m b u d s m a n

بــازرس وکالی حقــوق 

بشری و غیره.

     بایسـتی توجه داشـت 

که آن چه یك نفر را تبدیل بـه یك مدافع حقـوق بشـر می کند، نه 

عنوان و لقـب شـغلی خودش یا سـازمانی که بـرای آن کار می کند، 

بلكه مهم کاری است که به آن می پردازد. الزم نیست که او حتماً با 

عنوان فعال یا مدافع حقوق بشر شناخته شود یا سازمان و نهادی که 

او در آن کار می کند نام حقوق بشر را با خود به یدك بكشد. بسیاری 

از کارکنان سازمان ملل متحد فعال حقوق بشر به شـمار می آیند؛ در 

حالی که کار آن ها عنوان حقـوق بشـری ندارد. مثالً کسـانی که در 

یونسكو یا برنامه ی جهانی بـرای غذا کار می کنند و هم چنین دیگر 

1- مدافع حقوق بشر حرفه ای
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کسانی که تحـت نام دیگری مشـغول فعالیت هسـتند اما کارشـان 

ماهیتاً حقوق بشری است، بایستی از آن ها با نام فعال حقوق بشر یاد 

کرد.

     بسیاری از مدافعان حرفه ای حقوق بشـر بـه صورت مستقـیم یا 

تمام وقت درگیر کارهای حقـوق بشـری نیسـتند اما بـرخی مواقـع 

کارشان به واسطه ی حرفه ای که مشغول هسـتند، بـا حقـوق بشـر 

ارتباط پیدا می کند. برای مثال وکیلی که بـا مسـائل حقـوق تجاری 

سر و کار دارد نمی تواند به صورت خودکار، فعال حقوق بشر به شمار 

بیاید مگر این که به واسطه ی حـوزه ی کاری، پرونده های حقـوق 

بشری برعهده بگیرد و از قربـانیان نقـض حقـوق بشـر در محـاکم 

قـــــضایی دفاع کند. همین طور هم 

روزنامه نگاران؛ روزنامه نگاران بــــه 

خودی خود، فعال حقوق بشـر نیسـتند 

اما بسیاری از روزنامه نگاران به عنوان 

فعال حقوق بشـر شـناخته می شـوند؛ 

مثل کسانی که از وقایع نقـض حقـوق 

بشر، گزارش تهیه می کنند. هم چنین 

معلمی که درس حقوق بشـر می دهد، 

به دلیل این که در ترویج حقـوق بشـر 

می کوشـد، یك فعال حقــوق بشــر 

محسوب می شود.

     گروهی دیگر از فعاالن حقوق بشر هستند که بـه ظاهر پیشـه و 

حرفه ی آن ها ربطی به حقوق بشر ندارد اما به واقع در ترویج حقوق 

بشــر بـــه طور غیر مستقـــیم کمك می کنند؛ مانند هنرمندان و 

نویسندگانی که در آثارشان بـه نوعی از حقـوق زنان و کودکان دفاع 

می کنند یا آزادی را می ستایند. هنرمندان و نویسندگان بـیش ترین 

تاثیر را بر افكار عمومی جامعه دارند که به نوبـه ی خود می توانند در 

ترویج بیش تر حقوق بشر یاری رسانند.

     بسـیاری از گروه های انسـانی که خارج از شــغل یا حــرفه ی 

خودشان به ترویج حقوق بشر کمك می کنند، در این دسته قرار می 

گیرند. برای مثال دانشجویی که به یك کمپین مبـارزه بـا اعدام می 

پیوندد و دیگران را تشویق به همراهی می کند، سیاستمداری که در 

برابـر فسـاد اداری همه گیر ایســتادگی می کند و بــا این عمل در 

حـمایت و ترویج حـكومت داری مطلوب کمك می کند، پزشـكان 

داوطلب، طرفداران حفاظت از محیط زیسـت یا دیگر کسـانی که در 

2- مدافع حقوق بشر غیرحرفه ای

اعتراض به اعمال و سیاست های دولتی ناسازگار با حقـوق بشـر، در 

خیابـان ها تجمع می کنند؛ مدافعان غیر حــرفه ای حقــوق بشــر 

محسوب می شوند. ممكن است نام برخی از این مدافعان در سـطح 

بین المللی شناخته شده باشد اما، اکثر آن ها به صورت ناشناس باقی 

می مانند؛ هر چند کاری که انجام می دهند بسی با ارزش تلقـی می 

شود.

     مدافعان حقوق بشر بـا آن که درگیر دفاع از حقـوق انسـانی هم 

نوعان خودشـان هسـتند، خود آن ها در معرض خطرات و تهدیدات 

نقض شدید حقوق بشـر از طرف دولت ها و در بـرخی موارد از طرف 

تروریسـت ها هسـتند؛ مثل قــضیه ی 

مالله یوســــف زئی، دختر دانش آموز 

پاکســتانی که بــه خاطر فعالیت های 

حقوق بشری از جمله حمایت از حق بـر 

آموزش برای دختران در مناطق قبایلی، 

قربانی عملیات تروریستی طالبان شـد. 

بنابـراین، مدافعان حقـوق بشـر که بـه 

صورت فداکارانه، فعالیت حقوق بشری 

می کنند، نیازمند حـــمایت های ویژه، 

شناسایی و احترام بـه حقـوق بشـری و 

آزادی های بــــنیادین آن ها از طرف 

دولت ها، نهادهای مدنی و سازمان های بین المللی هستند.

     در سال 1998، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاهمین 

ســالگرد تصویب اعالمیه ی جهانی حقــوق بشــر، اعالمیه ای را 

تصویب کرد تحت عنوان “اعالمیه ی حقوق و مسئولیت افراد، گروه 

ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حمایت از حقـوق بشـر جهانی و 

آزادی های بنیادین” که به طور اختصار، “اعالمیه ی مدافعان حقوق 

 ”( Declaration on Human Rights Defenderبشر (

خوانده می شود و به همین نام مشهور است. این اعالمیه، دسـتاورد 

تالش های جمعی سازمان های حقوق بشـری بـه همراه بـرخی از 

نمایندگان دولتی اسـت که یك سـند مهم و بســیار کاربــردی در 

مجموعه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحـد بـه شـمار می رود. 

شاید مهم ترین اهمیت آن این است که اعالمیه، نه فقط دولت ها و 

مدافعان حقـوق بشـر، بــلكه همه ی افراد انســانی را مورد خطاب 

تعهدات خودش قـرار می دهد. این اعالمیه بـه ما می گوید که همه 

ی ما باید نقشی در دفاع از حقوق بشر داشته باشـیم و تاکید دارد که 

حقوق مدافعان حقوق بشر

ی
وق

حق
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حقوق بشر یك جنبش جهانی است که همه ی ما را به نحوی درگیر 

آن می کند؛ اما حقوق خاصی را بـر می شـمارد که اختصاصاً فعاالن 

حـرفه ای حقـوق بشـر را مستحـق آن می داند. هر چند اعالمیه ی 

مزبور یك سند الزم االجرا نیست، اما حاوی حقوقی است که ریشـه 

در دیگر اسـناد الزم االجرا مثل میثاق بـین المللی حقــوق مدنی و 

سیاسـی دارد. عالوه بـر آن، اعالمیه از طریق اجماع در مجمع مورد 

تصویب قرار گرفته است که، بـیانگر 

اراده ی قـــوی دولت در الزام بـــه 

تعهدات آن است.

مهم ترین حقوقــی که این اعالمیه 

برای مدافعان بر می شمارد عبـارتند 

از:

-  حق بر ترویج و حمایت از حقـوق 

بشر در سطح ملی و بین المللی

- حق بر تشـكیل انجمن و سـازمان 

های غیر دولتی بـــــــرای دفاع از 

موضوعات مختلف حقوق بشری

- حــق بــر تشــكیل اجتماعات و 

گردهمایی های مسالمت آمیز

- حق بر کسـب و انتشـار اطالعات 

راجع به مسائل حقوق بشـر یا نقـض 

آن

- حق بر انتقاد از قوانین و رویه های اجرایی و قـضایی دولت و ارائه 

ی پیشنهادات سازنده جهت اصالح آن قـوانین و سیاسـت ها بـرای 

بهبود وضعیت حقوق بشر

- حق بـرخورداری از حـمایت های دولتی در تامین امنیت در حـین 

فعالیت های حقوق بشری و تضمین آزادی 

     حداقــل اســـتانداردهای مورد نیاز مدافعان حقـــوق بشـــر

همه ی انسان ها، شایستگی این را دارند که تبدیل به مدافع حقـوق 

بشـر شـوند اما در کنار حقوقـی که بـرای آن ها در نظر گرفته شـده 

است، مسـئولیت هایی هم دارند. بنابـراین هر فعال یا مدافع حقـوق 

بشـر الزم اســت که حداقــل اســتانداردهای ســه گانه ی زیر را      

داشته باشند:

یك مدافع حقـوق بشـر بـاید 

فعالیت های حقوق بشری و تضمین آزادی پس از آن

 1- پذیرفتن همه ی حقوق بشـر:

جهان شمولی حقوق بشر را قبول داشته باشـد و حقـوق بشـر را بـه 

صورت تفكیك ناپذیر و بنابر اصولی که در اعالمیه ی جهانی حقوق 

بشر آمده، که شامل تمام مواد سی گانه ی اعالمیه است، به درستی 

در خود درونی کرده باشـد. نمی توان از بـرخی حقـوق دفاع کرد اما 

بـرخی دیگر را انكار کرد. بـرای مثال نمی توان از آزادی بـیان دفاع 

کرد اما با تساوی حق زن و مرد مخالفت کرد.

از حقـوق همه ی انسـان ها بـدون 

توجه بــه نژاد، ملیت، جنســـیت، 

مذهب، قومیت، زبان بـا هر عقـیده 

ی سیاسـی و یا هر منشـاء دیگری 

بایســـــتی دفاع کرد و از همه ی 

قربانیان نقض حقوق بشـر حـمایت 

کرد. ممكن است که مدافع حقـوق 

بشر از حقـوق گروهی حـمایت کند 

که خودش متعلق بـــــه آن گروه 

نباشــد. بــرای مثال مردانی که از 

حقوق زنان دفاع می کنند، کسـانی 

که متعلق بــــــه جمعیت اکثریت 

هسـتند، از اقــلیت دفاع می کنند، 

انسـان های سـالمی که از حقــوق 

معلوالن دفاع می کنند. یك فعـال 

حقوق بشر خودش را متعلق به همه ی انسان ها می داند و هیچ مرز 

و محدوده ای بـین دفاع از هم نوعان و غیر هم نوعان خودش قـائل 

نیست. در واقـع خودی و غیر خودی در فعالیت های حقـوق بشـری 

معنایی ندارد حتی ممكن است با عقیده ی کسی که از او حمایت می 

کند، مخالف باشـد. این جمله ی مشـهور ولتر می تواند چراغ راه هر 

فعال حقوق بشری باشد: “من با عقیده ی تو مخالفم اما حـاضرم که 

جانم را فدا کنم تا تو هم آزادنه عقیده ات را بیان کنی.”

 حقـوق بشـر بـا خشـونت 

سازگار نیست و مدافعان حقـوق بشـر همیشـه این را در نظر داشـته 

باشند که تنها با توسل به شیوه های مسالمت آمیز اسـت که حقـوق 

بشـر بـه عنوان آخرین آرمان شـهر آرامش انسـانی، قابـل مطالبـه    

است و الغیر.

*

2- دفاع از حقوق همه ی بشـر:

3- پایبندی به اصل عدم خشـونت:

 

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

ی
وق

حق

جنسیت، مذهب، قومیت، زبان با هر عقیده ی سیاسـی و 

یا هر منشـــاء دیگری بایســـتی دفاع کرد و از همه ی 

قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کرد. ممكن اسـت که 

مدافع حقـوق بشـر از حقـوق گروهی حــمایت کند که 

خودش متعلق به آن گروه نباشد. برای مثال مردانی که از 

حقوق زنان دفاع می کنند، کسـانی که متعلق بـه جمعیت 

اکثریت هسـتند، از اقـلیت دفاع می کنند، انســان های 

سـالمی که از حقــوق معلوالن دفاع می کنند. یك فعال 

حقوق بشر خودش را متعلق به همه ی انسان ها می داند 

و هیچ مرز و محدوده ای بـین دفاع از هم نوعان و غیر هم 

نوعان خودش قائل نیست. در واقـع خودی و غیر خودی 

در فعالیت های حقوق بشـری معنایی ندارد حـتی ممكن 

اسـت بـا عقـیده ی کســی که از او حــمایت می کند،     

مخالف باشد.
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شوك الكتریكی و هم 

سلولی با قاچاقچیان با 

تاکید بر این که ممكن 

است روزی چند مرتبه به 

من تجاوز کنند. (واقعا دلیل 

این برخوردها را با فعاالن 

حقوق بشر متوجه نمی 

شدم) تنها زمانی که از 

ضربات مشت آن ها تقریبا بیهوش شدم، جلسه ی اول بازجویی به 

10پایان رسید! و به سلول خود منتقل شدم. تا  روز آینده هیچ کس 

10به سراغم نیامد و در آن  روز از 

جداری که پایین درب سلولم بود، 

شاهد رفتن دیگر دوستان به اتاق 

بازجویی بودم. بعدها هنگامی که با 

نصور نقی پور، عبدالرضا احمدی و 

ابوالفضل عابدینی در یك سلول قرار 

گرفتم، متوجه شدم که اتفاقاً در مورد ضرب و شتم ها بسیار خوش 

شانس بودم و در مورد بقیه ی دوستان این رفتار حتی تا 3 روز و با 

همان سواالت و درخواست ها ادامه یافته بود. شاید بیش تر از همه 

ی ما در این میان، فشار روحی و روانی به نصور نقی پور وارد می 

شد؛ بازجویی های نصور به دلیل لكنت زبانی که داشت، مدت زمان 

زیادی طول می کشید و به دلیل شرایط بازجویی ها و افزایش 

استرس ها، گاهی تكلم به شدت 

برای وی سخت می شد. بازجویی 

های نصور حدوداً از ساعت 9 صبح 

تا 8 شب -تنها با یك وقفه ی کوتاه 

برای نهار- ادامه داشت. هربار که به 

بازجویان نسبت به این برخوردها و 

رفتارها اعتراض می کردیم و تاکید 

می کردیم که این رفتارها با ما به عنوان فعاالن حقوق بشر درست 

نیست و بر خالف قوانین اساسی و موضوعه ی کشور و هم چنین 

منشور حقوق بشر سازمان ملل است، متاسفانه توجهی صورت نمی 

گرفت و همان روال ادامه داشت. بارها نسبت به حبس در سلول 

انفرادی، استفاده از چشم بند و عدم ارتباط با خانواده و وکیل 

اعتراض کردیم، اما به این اعتراضات هم هیچ توجهی نمی شد. 

متاسفانه فشارهای روحی و روانی، آن چنان شدت گرفت که گاهی 

ت
وای

ر
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11سحرگاه  اسفند، به روایت مهدی خدایی

مهدی خدایی

زندانی سیاسی محبوس

350در بند اوین

1388   زمان بازداشت من، نیمه شب  اسفند ماه سال  بود.  11

هنگامی که در حال خروج از منزل بودم، توسط نیروهای لباس 

شخصی اطالعات سپاه پاسدران بازداشت شدم. وقتی دلیل 

بازداشت خود را جویا شدم و درخواست کردم که حكم بازداشت را به 

من نشان دهند، از میان چندین حكم، برگه ای را نشان دادند که در 

”اقدام علیه امنیت ملی کشور” عنوان کرده بودند!  آن اتهام من را

پس از بازداشت بدون آن که از محل انتقال خود اطالع داشته باشم، 

با دستبند و چشم بند به زندان منتقل شدم. بر اساس تجربه ی 

بازدشت پیشین، متوجه شدم که در زندان اوین هستیم و هنگامی 

که در سلول انفرادی قرار گرفتم با دیدن موکت سبز و دیوار سنگی 

آن، به یاد تصویری از محمد علی 

ابطحی در اینترنت افتادم که وی را 

در حال قرآن خواندن در سلول 

انفرادی بند 2- الف سپاه نشان می 

10داد؛ اما تا  روز بعد از بازداشت، 

بازجویان هیچ اطالعی از محل 

بازداشت، به من ندادند و تنها پس از این که کامالً مطمئن شدند 

مطلع ام که کجا هستم، تایید کردند که در بند 2-الف سپاه واقع در 

زندان اوین به سر می برم. شب نخست از رفت و آمدهایی که در راه 

رو و بند صورت می گرفت، متوجه شدم که دیگر دوستانم نیز 

بازداشت شدند. به هنگام بازجویی ها هم صدای محبوبه کرمی، 

ابوالفضل عابدینی، نوید خانجانی و نصور نقی پور را می شنیدم. روز 

اول بازجویی تنها به ضرب و شتم و 

تالش برای گرفتن ایمیل ها و 

پسورد آن ها اختصاص داشت...

    نخستین سوال ها در مورد 

عضویت و مسئولیت های بچه ها 

در مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ایران و نیز ارتباط بچه ها با یك 

دیگر بود؛ همزمان از اتاق های بازجویی کنار، صدای بازجویان را که 

به سر محبوبه کرمی فریاد می کشیدند، می شنیدم.

     من بیش تر در مورد بخش دانشجویی مجموعه و جلسات دفاع 

88از حق تحصیلی، که پیش از انتخابات ریاست جمهوری  در 

تهران و چند شهر دیگر برگزار کرده بودیم و نیز دیدارهایی که با 

دیگر اعضای مجموعه داشتم، بازجویی شدم. البته این سواالت 

همراه با ضرب و شتم و تهدید بود؛ تهدید به اعدام و استفاده از 

نخستین سوال ها در مورد عضویت و مسئولیت های بچه 

ها در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران و نیز ارتباط 

بچه ها با یك دیگر بود؛ همزمان از اتاق های بازجویی 

کنار، صدای بازجویان را که به سر محبوبه کرمی فریاد 

می کشیدند، می شنیدم.

شاید بیش تر از همه ی ما در این میان، فشار روحی و 

روانی به نصور نقی پور وارد می شد؛ بازجویی های نصور 

به دلیل لكنت زبانی که داشت، مدت زمان زیادی طول 

می کشید و به دلیل شرایط بازجویی ها و افزایش 

استرس ها، گاهی تكلم به شدت برای وی سخت       

می شد.

1392شماره ی  اسفند  34



23

آرزو می کردیم برای رهایی از آن 

فشارها، مورد ضرب و شتم قرار 

بگیریم! برخورد تحقیر آمیز بازجوها 

و حتی نگهبان ها با دوستان بهائی 

ما از جمله ایقان شهیدی و نوید 

خانجانی که آن ها را نجس می دانستند، برای ما بسیار آزار دهنده 

بود. حتی به هنگام بازجویی ها، خودکاری را که بهائیان استفاده  

می کردند، از خودکار دیگران جدا 

می کردند و یا نگهبانان بند 2- الف 

در سرویس های بهداشتی، دمپایی 

جداگانه ای برای آن ها تعیین کرده 

بودند.

     از سواالت بازجویی ها چنین بر 

می آمد که هیچ گونه اطالعاتی در 

مورد ما و فعالیت های مجموعه 

فعاالن حقوق بشر در ایران نداشتند؛ 

تو گویی ابتدا بازداشت کرده بودند و سپس به دنبال دلیل بازداشت 

می گشتند! ابتدا از ارتباط ما به عنوان اعضای مجموعه با کشورهای 

گوناگون از جمله آمریكا و انگلستان صحبت می کردند و این که با 

اطالع رسانی در مورد کشته ها و 

زخمی های جنبش سبز، سعی در 

تحریك مردم داشتیم؛ اما در نهایت 

عنوان کردند، گناه ما، به رغم آن 

ها، سیاه نمایی علیه جمهوری 

اسالمی از طریق انتشار موارد 

نقض حقوق بشر در کشور بود. هر 

بار که در بازجویی ها تاکید می 

کردم که اگر سیاه نمایی هم 

صورت گرفته حاصل عملكرد 

عاملین و آمرین آن بوده و تمام 

فعالیت ما مطابق قوانین اساسی 

است و هیچ کاری بر خالف آن 

انجام نداده ایم، اما هربار پاسخ 

جمله ای بی معنی و بی مفهوم بود: 

“شما صالحیت تفسیر قانون 

اساسی را ندارید!”

  در ادامه برای اخذ اعتراف 

تلویزیونی بسیار تحت فشار قرار 

گرفتیم. اعترافی که در مورد برخی 

از بچه ها، از جمله عبد الرضا 

احمدی، به زور ضرب و شتم کسب 

شده بود. اما بازجوی من ابتدا با وعده ی آزادی و سپس با تهدید به 

حبس طوالنی مدت سعی داشت که برای گرفتن اعتراف تلویزیونی 

من را تحت فشار قرار دهد که در 

نهایت موفق به این کار نشد. 

بازجوها پس از این که در مورد روند 

کار مجموعه و مستقل بودن آن 

مطلع شدند، سعی داشتند افراد را 

نسبت به عدم همكاری و قطع 

ارتباط با این نهاد حقوق بشری پس 

از آزادی، قانع کنند و برای رسیدن 

به این مقصود به ابزارهایی از جمله 

تهدید افراد، بدبین نمودن افراد نسبت به یك دیگر و یا منتصب 

کردن اتهامات اخالقی به دیگر اعضا، متوسل می شدند. برای هر 

فردی هم به فراخور شرایط روحی و اعتقادات مذهبی وی،      

روش های متفاوتی را به منظور 

قطع همكاری انتخاب می کردند.

     در تمام این دوران آن چه بیش 

از همه تعجب آور بود، این بود که: 

در بازداشت های گسترده ای که در 

111388 اسفند ماه  رخ داد، گاهی 

افراد به صورت اشتباهی و به دلیل 

تشابه اسمی بازداشت شدند و جالب 

تر این که یكی از دوستان به نام 

آقای”سما نورانی” طی چند جلسه 

به جای خانم ”سما بهمنی” که از 

دیگر دوستان ما بود بازجویی شده 

بود و بازجویان متوجه این اشتباه 

نشده بودند! این مورد و موارد این 

چنینی گواه شتاب زدگی و        

بی برنامگی در برخورد با فعاالن 

حقوق بشر در آن مقطع زمانی بود.

ت
وای

ر

از سواالت بازجویی ها چنین بر می آمد که هیچ گونه 

اطالعاتی در مورد ما و فعالیت های مجموعه فعاالن 

حقوق بشر در ایران نداشتند؛ تو گویی ابتدا بازداشت 

کرده بودند و سپس به دنبال دلیل بازداشت می گشتند!

در تمام این دوران آن چه بیش از همه تعجب آور بود، 

11این بود که: در بازداشت های گسترده ای که در  

1388اسفند ماه  رخ داد، گاهی افراد به صورت اشتباهی 

و به دلیل تشابه اسمی بازداشت شدند و جالب تر این که 

یكی از دوستان به نام آقای”سما نورانی” طی چند جلسه 

به جای خانم ”سما بهمنی” که از دیگر دوستان ما بود 

بازجویی شده بود و بازجویان متوجه این اشتباه نشده 

بودند !

حمایت رضا مریدی، نماینده ی
مجلس ایاالت انتاریوی کانادا از

کمپین یازده اسفند و مهدی خدایی

عكس از خط صلح،سیاوش بهمن

حمایت رضا مریدی، نماینده ی
مجلس ایاالت انتاریوی کانادا از

کمپین یازده اسفند و مهدی خدایی

عكس از خط صلح،سیاوش بهمن
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    عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز 

فعالیت دارند.

    در این شـماره از ماهنامه ی خط صلح، بـا دروری دایك، مسـئول میز ایران سـازمان عفو بـین الملل 

(امنستی) و فراز صانعی پژوهشگر امور ایران در بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سـازمان دیده بـان 

حقوق بشر، در خصوص امنیت مدافعان ایرانی حقوق بشر و هم چنین وضعیت حقوق بشـر در ایران بـه 

گفتگو نشسته ایم.

    در مصاحبه ی مفصلی که با دروری دایك داشتیم، وی گفت که درك مسئوالن در ایران از معیارهای بین المللی محـدود اسـت و این 

که رفتارهای خشـن دولت و اسـتفاده از زور، جای گفتگو در چهارچوب های سیاسـی- اجتماعی را گرفته، خود نشـانه ای اســت که 

حكومت انتظارات مردم ایران را قبول نمی کند و به رسمیت نمی شناسد. وی هم چنین معتقد است که مدافعان حقوق بشر به دلیل این 

که با سواالت خود، سیستم حاکم را به چالش می کشند، در معرض خطر قرار می گیرند. 

    فراز صانعی نیز با تاکید بر این که ، مدافعان حقوق بشر در خط مقدم مبارزه با بی  عدالتی و سیاست  های تبعیضانه ی دولت  ها قـرار 

گرفته اند، می گوید: “با وجود این که لحن دولت یازدهم نسبت به دولت قبـلی تغییر کرده، وضعیت حقـوق بشـر در ایران بـه صورت 

اساسی تغییر چندانی نكرده است.”
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گفتگو از سیمین روزگرد

امنیت مدافعان حقوق بشر الزمه ی بهبود حقوق بشر

 دروری دایك فراز صانعی
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گفتگو با دروری دایك، مسئول میز ایران در سازمان عفو بین الملل

29     در بروشور شماره ی  سازمان ملل، راجع بـه مدافعان حقـوق 

بشر صحبت شـده اسـت. یكی از اولین چیزهایی که در آن بروشـور 

راجع به یك فعال حقوق بشر گفته شده، این اسـت که: “این فعالیت 

یك شغل نیست.” یك فعال حقوق بشـر می تواند هر کسـی باشـد؛ 

رفتگر، وکیل و خانم خانه داری که اکثر وقتش را در خانه با بـچه ها 

سپری می کند، همه و همه می توانند یك فعال حقوق بشـر و مدافع 

حقوق بشر باشند. در چهارچوب درك بین المللی مدافع حقوق بشـر، 

به نظر من این یك کار شخصی نیسـت. این کار، مثل یك وکیل یا 

فردی که در یك سازمان غیر دولتی پست مشـخصی دارد، نیسـت. 

حتی می شود گفت که نیاز به سواد خاصی هم ندارد و حتی کسی که 

بی سواد باشد و از حقوق دیگران دفاع کند هم، می توان فعال حقوق 

بشر نامید. همین طور فعال حقوق بشـر می تواند هر شـغلی داشـته 

باشد و یا اهل هر کشوری باشد...

     فعالین حقوق بشـری که من در 

گذشته افتخار آشناییشان را داشـتم، 

یك ظرفیت و کیفیت مشــــخصی 

داشـتند. آن ها یك تشـنگی بـرای 

عدالت و یك خواسته ی اساسـی در 

روحشـان بــرای برقــراری عدالت 

داشتند. این تفكر را داشتند که همزمان عدالت و خواسته ی اساسـی 

برای عدالت را در رفتارشان منعكس نمایند. حتی اگر این ها با قانون 

و معیارها آشــنایی چندانی نداشــته باشــند، این هدف (عدالت) و 

خواسته اهمیت فراوانی برایشان دارد.

     متاسفانه بـه نظر می رسـد که آقـای الریجانی آشـنایی و درك 

محدودی با معیارهای بین المللی دارند؛ ممكن است در فقه و و شرع 

و قوانین اسالمی فهم و درکی داشته باشند ولیكن این اظهاراتی که 

ایشان در مورد مدافع حقوق بشر داشته اند، نشانه ی ضعف ایشان در 

درك مفاهیم بین المللی است.

     کمیساریای عالی پناهندگان در مورد حقـوق بشـر بروشـوری را 

          آقای دایك، اساساً فعال حقوق بشـر بـه چه کسـی 

گفته می شود و تعریف رسمی یك فعال حقوق بشر چیست؟

           آقای جواد الریجانی اخیراً در اظهاراتی عنوان کردند 

که عنوان مدافع حقـوق بشـر یك عنوان جعلی اســت و ما 

چیزی بـه نام مدافع حقـوق بشـر در اسـناد ســازمان ملل 

نداریم. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟

29منتشر کرده، کتابـچه ی کوچكی که بروشـور شـماره ی  نامیده 

شده و این بروشور راجع به مدافعان حقـوق بشـر و معیارهایی که در 

مورد آن است توضیحات کافی ارائه داده است.

     ما و دوسـتانی که در رشـته ی حقـوق بشــر فعالیت می کنیم و 

دوسـتانی که در ایران در مورد حقــوق بشــر فعالیت می کنند، این 

بروشور را خوانده اند. اکثر ایشان آشنایی کافی را بـا فكر و اندیشـه و 

اساس حقوق بشر دارند.

     بنده مدتی راجع به آقای الریجانی تحقـیق می کردم. دو سـال 

پیش در ژنو شخصاً با یكی از همكارانم سعی کردیم با ایشان گفتگو 

کنیم؛ ولیكن بـا کمال تاسـف بـاید بــگویم که افرادی که در هیات 

ایرانی بودند، مانع از نزدیكی ما و گفتگو با ایشـان شـدند. آن ها می 

دانستند که ما در سازمان عفو بین الملل کار می کنیم و می دانسـتند 

که قصدمان صرفاً چند سوال از ایشان در قالب مصاحبـه بـود اما بـا 

فشـار و زور بـا ما رفتار کردند تا نتوانیم بـه ایشـان نزدیك شــویم. 

منظورم از نقل این ماجرا این بود که 

متاسـفانه اسـتفاده از زور و این گونه 

رفتارهـا، جـای گفتگـو را در ایـران 

گرفته اســت. این، خود نشــانه ای 

اسـت که حــكومت انتظارات مردم 

ایران را قبول نمی کند و به رسـمیت 

نمی شناسـد و حـتی بـه ظاهر و بـه 

صورت نمایشی و به خاطر احترام به مردم ایران آن را اجرا نمی نماید 

و حتی تظاهر بر پایبند بودن به حقـوق بشـر ندارد. متاسـفانه آقـای 

الریجانی و همتایانشـان از انتظارات مردم و معیارهای بــین المللی 

حقوق بشر اطالعاتی ندارند.

     خیر؛ اصالً آمار دقیقـی در دســت نیســت، هرچند که آمارهای 

تخمینی وجود دارد.

     سال ها پیش ما تصمیم گرفتیم در مورد آمار دقیق، کار و تحقیق 

انجام دهیم ولی تنها آمار در حـد حــدس و تخمین را می توان بــه 

دست آورد و اطالعات ما از شهرستان هایی مثل اصفهان، بـجنورد، 

مشهد، قزوین و یا نقاط دور افتاده بسیار کم اسـت و بـه همین دلیل 

نمی توانیم آمار دقیقـی داشـته باشــیم؛ ولیكن ما آمارهایی داریم و 

           با توجه به حضورتان در سازمان عفو بـین الملل، آیا 

آمار دقیقـی از تعداد فعالین حقـوق بشــر زندانی در ایران 

دارید؟

بـه نظر می رسـد که آقــای الریجانی آشــنایی و درك 

محدودی با معیارهای بین المللی دارند؛ ممكن اسـت در 

فقه و و شرع و قوانین اسالمی فهم و درکی داشته باشـند 

ولیكن این اظهاراتی که ایشـان در مورد مدافع حقــوق 

بشر داشته اند، نشـانه ی ضعف ایشـان در درك مفاهیم 

بین المللی است.
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اهمیت کار حقـوق بشـری در ایران 

هم بیش تر در ارتباط با پرونده های 

سمبــلیك اســـت. منظورم پرونده 

هایی مثل پرونده ی خانم سـتوده یا 

مهدی خدایی اسـت که البـته خانم 

ستوده و یا آقای خدایی یك شخص 

هستند و فعالین حقوق بشـر دیگری 

هم زندانی می باشـند و یا بـوده اند. بـه هر حـال هر چند که آمار ما 

تعدادش کم باشــد، ولی اهمیت سمبـــلیك این پرونده ها اهمیت 

ذهنی و اخالقی دارد.

     بگذارید مثالی بزنم: مثالً اگر بـخواهیم مقایسـه کنیم، در امریكا 

حكم اعدام به اشكال مختلف به اجرا گذاشته می شود و تعداد پرونده 

های اعدام در این کشور نسبتاً زیاد اسـت. سـازمان عفو بـین الملل 

کامالً و صد درصد با حـكم اعدام مخالف اسـت و بـرای مخالفت بـا 

حكم اعدام همه ی ما در تالش هستیم، ولی ما فقط به بعضی از این 

پرونده ها به صورت سمبلیك می پردازیم و از واقعیت این پرونده ها 

و نمونه ها، برای نشـان دادن واقـعیت حـكم اعدام بـرای مردم دنیا 

استفاده می کنیم. مثالً ما به عنوان مدافع حقوق بشر، مورد کسـی را 

که از آمپول برای اجرای حكم اعدامش استفاده می شود، به صورت 

سمبلیك منعكس می کنیم.

     ایران هم همین وضعیت را دارد؛ درســـت مثل پرونده ی خانم 

ستوده که بسیار قوی و پر احساس برخورد کرده و فعالیت می کنیم. 

شاید تعداد پرونده هایی از دانشجویان و وکالیی که تالش می کنند 

در ایران سطح قوانین و کیفیت مدیریت عدالت بهتر شود و ما بـه آن 

دسترسی داریم، کم 

باشـد ولی بسـیار بـا 

اهمیت اند. افـرادی 

مثل محــــمد علی 

دادخواه، محــــمد 

سـیف زاده، شـیرین 

عبــادی، محـــمد 

مصطفایی، که البـته 

تعدادی از آن هـا در 

خارج از ایران هستند 

و بـرخی که تحــت 

فشار و محـكوم می 

باشند. البـته جوانانی هم هسـتند که 

ترجیح می دهم از ایشان نام نبرم...

     خالصه ایـن آمارهـا، آمارهـای 

دقیقی نیستند. حتی در مورد احـكام 

اجرا شده ی اعدام، ما به طور تقریبی 

می گوییم که حداقــل این تعداد در 

ایران اعدام شـده اند، ولی تاکید می 

کنیم که احتماال آمار واقعی اعدام در ایران باالتر از این ارقام است.

     دقت کنید که وقتی ما می گوییم آمار دقیقی از زندانیان در ایران 

نداریم، دلیل بر بـی اهمیتی موضوع نیسـت. هر زندانی که بـه دلیل 

صلح طلبـی و رفتار صلح آمیزش زندانی شــده باشــد، بــر خالف 

معیارهای حقوق بشر و موازین بین المللی زندانی شده است و بـرای 

ما اهمیت دارد و این که چرا ما بـرای همه ی آن ها کمپین بــرگزار 

نمی کنیم، دلیل بـر بـی اهمیتی آن ها نیسـت بــلكه ما بــه خاطر 

محدودیت و منابع محدود خیلی اوقات قادر به برگزاری کمپین برای 

همه ی زندانیان نیســتیم و بــه صورت سمبــلیك پرونده هایی را 

انتخاب می کنیم و بر روی آن ها کاری قوی انجام می دهیم.

     در همه جای دنیا، مدافعان حقوق بشر کسانی هستند که سیستم 

حاکم را بـه چالش می کشـند و سـواالت مهمی دربـاره ی نظم آن 

کشـور مطرح می کنند. اگر شـما فیلم “بـه نام پدرم”را دیده باشـید، 

حكایت دستگیری یك گروه چهار نفره در انگلیس را دارد که یكی از 

آن ها پدر و دیگـری 

پســر اســـت. یك 

وکیلی بــود که بــا 

فعاالن سیاســی در 

ارتبـاط بــود، آن ها 

کمپینی بـــــرگزار 

کردند که واقــعیات 

زندگـی افـراد ایــن 

پرونده و نحـــوه ی 

محـاکمه و نقــض 

حقوق بشر در دادگاه 

هــای انگلیــس را 

           چرا مدافعان حقوق بشر در معرض خطراند؟ اساسـاً 

خواسته های آن ها چرا باید برایشان خطر آفرین باشد؟

این که چرا ما برای همه ی آن ها کمپین برگزار نمی کنیم، 

دلیل بـر بـی اهمیتی آن ها نیسـت بــلكه ما بــه خاطر 

محدودیت و منابع محدود خیلی اوقات قادر به بـرگزاری 

کمپین بــرای همه ی زندانیان نیســتیم و بـــه صورت 

سمبلیك پرونده هایی را انتخاب می کنیم و بر روی آن ها 

کاری قوی انجام می دهیم.
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نشان دهند و تالش های زیادی هم کردند. آن ها ضد پلیس و بــر 

ضد سیستم حكومتی وقت انگلیس فعالیت می کردند.

     در مورد ایران هم همین طور است. بعضی دانشـجویان، وکال و 

بعضی فعالین سندیكایی مثل سندیكای شرکت واحد(کسانی که در 

سـندیكاها فعالیت می کنند هم، فعال حقـوق بشـراند) از سیســتم 

قضایی ایران و مدیریت حاکم سـواالتی مطرح می کنند؛ مثالً راجع 

به دستگیری اعضای گروه های مدافع حقوق بشـر سـوال می کنند، 

این که دستگیری فالن شخص بر اسـاس کدام قـانون بـوده، عدم 

دسترسی فالن شخص به وکیل و خانواده اش بر چه اساسی است و 

غیره. این ها سـواالتی مهم و اساسـی اسـت که راجع بــه مدیریت 

سیستم قضایی ایران می شـود و بـعضی از دولت ها، مثل حـكومت 

ایران، متاسفانه دوست ندارند به این سواالت جواب بدهند. البته این 

سواالت در واقع در بعد سیاسی، بی جواب می ماند.

     مدافعان حقوق بشـر در معیارهای بـین المللی، نقـش خود را در 

مطرح کردن این سواالت شناخته اند و ما باید سـعی کنیم ایشـان را 

حمایت کنیم و هر دولتی هم باید این فعالین را حفظ و حمایت کند.

     تجربــه ی خود من کم اســت. من تجربــه ی کوتاهی دارم از 

افغانستان، ایران، امارات و کویت؛ باید بـگویم که این تعهدات وجود 

دارد ولی متاسفانه این کشورها به آن عمل نمی کنند.

     البـته اسـتثنا هم وجود دارد ولی اصوالً بـاید بـدانیم که در ایران 

آشنایی با شخصیت یك مدافع حقوق بشر توسـط مقـامات رسـمی 

کشور کم است؛ آن ها نمی دانند، یا بهتر بگویم، قصد ندارند در مورد 

این مقوله آشنایی بیش تر و بهتری داشته باشند. بنابراین رفتارشـان 

در مقابل مدافعان حقوق بشر در کشور بد است.

     در کشور خودم (کانادا) برخی از فعالین حقوق بشر یك روشی را 

که در چهار چوب حقوق اساسی مردم کشورمان اسـت، انتخاب می 

کنند و نقض حقـوق بشـر توسـط دولت کانادا را که بـر ضد حقـوق 

اساسی مردم کشور است، روشن می کنند؛ چه در بـریتیش کلمبـیا، 

چه در اونتاریو و چه در کبك یا استان های دیگر، سواالت سختی را 

مطرح می کنند که دولت کانادا را ملزم بــه پاســخگویی می نماید. 

خب در ایران هم باید همین طور عمل شود. باید بدانیم که سیسـتم 

قضایی ایران اشكاالت بـزرگ و زیادی دارد و این یك کار بـزرگ را 

     

           آیا حكومت ها بر اساس قـوانین و یا معاهدات بـین 

المللی، تعهداتی در قبال تامین امنیت مدافعان حقوق بشـر 

دارند؟

می طلبد.

     نسـرین سـتوده و سـایر افرادی که در مورد نقـض حـكم اعدام 

تالش می کنند و یا افرادی که در سال های اخیر و بعد از انتخابـات 

88 از جمله فعالین دانشجویی و فعاالن سیاسـی سـواالت زیادی را 

مطرح کردند که سیسـتم قـضایی ایران این افراد را بــه عنوان یك 

خطر و تهدید شـناخت ولی بــاید آن ها بــدانند که این افراد تهدید 

نیستند و فعاالن حقوق بشر صرفاً سواالت زیادی راجع بـه مدیریت 

عدالت مطرح می کنند. به طور کلی وقـتی یك مدافع حقـوق بشـر 

انتقـادی را مطرح می کند، بـه یك کار سیسـتماتیك فكر می کند و 

یك سیستم را به چالش می کشد و این تنها راهی است برای این که 

نقـاط مبـهم و ضعف یك سیسـتم را روشـن کند. این درس مهمی 

است برای مقامات رسمی کشور ایران.

     ما مردم دنیا، بــنی آدم در واقــع، فكری را قبـــول کرده ایم و 

نمایندگان هر خلق و ملتی هم کما بـیش در سیســتم بــین المللی 

پذیرفته ایم که این یك کار مشترك است. قبول کرده ایم که بـا هر 

نوع دولت، هر نوع اخالق، دین و یا رنگ در یك پروسه ی مشـترك 

(سازمان ملل) شرکت کنیم.

     در سـازمان ملل نمایندگان خوب و بــد داریم. نمایندگان دولت 

های دیكتاتور، کشـورهایی که شــاه و ملكه دارند و یا کشــورهای 

دموکراتیك که قانون را رعایت می کنند، همه در سازمان ملل عضو 

شده اند. بعضی از دولت هایی که در شـورای حقـوق بشـر هم عضو 

اند، بد نیت هستند. بعضی حاکمیت قانون دارند و بـعضی ندارند. بـه 

هر حال ما باید به این واقعیت واقف باشیم و در مقابـل آن ها آرامش 

خود را حفظ کنیم.

     البته سازمانی مثل سازمان عفو بین الملل مهم ترین کارش این 

اسـت که گزارش هایی را تهیه می کند و از این گزارش ها می توان 

برداشت کرد که سیستم حاکم بر کشورهایی که این گزارشات از آن 

           همان طور که می دانید، حكومت ایران عضو شورای 

حقوق بشر سازمان ملل متحـد اسـت، بـا این حـال همواره 

اندیشه ی حقوق بشر و فعاالن ایرانی حقوق بشر را وابسته 

به جهان غرب می خواند و بـا دید امنیتی بـا آن بـرخورد می 

کند. به نظر شما این عضویت در شورا و پذیرش مقاوله نامه 

ها و یا مصوبات مربوطه از سویی و برخورد با فعاالن حقـوق 

بشر از سوی دیگر، نوعی تضاد نیست؟ چه طور این تضاد در 

رفتار حكومت ایران شكل می گیرد؟
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تهیه شده دیكتاتوری است یا دموکراسی؟ البته نوع سیسـتم حـاکم، 

مثالً کمونیستی یا لیبرالیسـتی، اهمیت و تفاوتی ندارد چرا که کار ما 

یك کار سیاسـی نیسـت بـلكه رعایت آن کشـور بـه این قـوانین و 

معیارهای حقوق بشری را زیر نظر می گیریم و گزارش کرده و بر آن 

تاکید می کنیم.

      ایران هم حـق دارد مثل هر کشــوری، عضو ســازمان ملل و 

شورای حقوق بشر باشد، اما مسلماً صرف عضویت کشـوری در این 

شـورا، بـه این معنا نیســت که آن 

کشـور معیارهای حقــوق بشــر را 

رعایت می کند و این برداشـــــت 

نادرســتی اســت. بنابـــراین کار 

مشترك در سازمان ملل، بـا تمامی 

اعضای سازمان ملل این اسـت که 

معیارهای بین المللی را بهتر کنیم. باید در راستای اهمیت اخالقـی، 

اجتماعی و سیاسی این معیارها تالش شـود تا همه آن را درك کرده 

و سر انجام قبول کنند. با قبول اهمیت این نقاط مشـترك بـین یك 

کشور دیكتاتوری یا دموکراسـی یا کمونیسـتی و غیره، ما می توانیم 

یك دنیای بهتری را ایجاد کنیم؛ چرا که با ایجاد این نقاط مشترك، 

یك درك مشترك هم ایجاد می شود. این یك امر اساسی است که 

مثالً هر کسی را که یك دولت دستگیر می کند، آن فرد حق داشـته 

باشد به وکیل دسترسی داشته باشد. این یك امر بین المللی اسـت و 

بـه معیار مشـترکی در سرتاسـر دنیا تبـدیل شـده اما آیا ایران آن را 

رعایت می کند!؟ خیر؛ در ایران ماه ها فرد را بـدون دسترســی بــه 

وکیل و خانواده اش زندانی می کنند و اغلب هم مورد شكنجه قـرار 

می دهند تا مجبور به اعترافات تلویزیونی شـود. معنی عدالت در این 

صحنه چیست...؟

     تالش ما به عنوان مدافعان حقوق بشر که، نقـش مهمی در این 

موارد داریم، این اسـت که نه فقـط راجع بــه پرونده های ایران کار 

کنیم، بلكه باید با دولت های مختلف کار کنیم تا معیارهای بـهتری 

پیدا کنیم.

     متاسـفانه شـك دارم که جواب سـاده ای بـرای سـوالتان وجود 

داشته باشد.. از طرفی می شود گفت که: مدافعان حقوق بشر باید در 

اغلب موارد به هم دیگر تكیه داشته باشند و وابسته تر باشـند. آن ها 

           آیا شـما توصیه یا راهكاری بــرای ارتقــای امنیت 

فعاالن حقوق بشر در ایران دارید؟

باید از یكدیگر پیروی کنند.

     به هر حال در سیستمی که مثالً سپاه آن قدر نقش بـاالیی دارد، 

تصور کردنش سخت است که بشود راهكاری را پیدا کرد. مثالً وقتی 

عیسی سحـر خیز توسـط تلفن ردگیری و دسـتگیر و روانه ی زندان 

شـد، اگر جمعیت مدافعان حقـوق بشـر در ایران تدریس و آموزش و 

تجربه ی مناسبی را در رابطه با حفاظت از حقـوق و امنیت فردی در 

موقع فعالیت با یكدیگر داشتند، می توانسـتند در حـرفه ای تر و کم 

خطر تر شـدن این فعالیت ها نقـش 

داشته باشند؛ البته فقـط امیدوارم که 

بـا دستیابـی بـه چنین توانایی هایی 

بشود امنیت را باال برد.

     از طرف دیگر دیر یا زود، دولتـی 

بر سر کار خواهد آمد که انتقاد را بـه 

خوبی می پذیرد. انتقاد مدافعان حقـوق بشـر را هم که در چهارچوب 

گفتگوی سیاسـی و اجتماعی اســت درك خواهد کرد و این افراد را 

حفظ و حمایت خواهد کرد. البته این در سـطح یك رویا باقـی مانده 

است و یك گزینه ی واقع گرایانه در چنین زمانی نیست...

     و در آخر همبستگی بین المللی با مدافعان حقـوق بشـر در داخل 

ایران، اهمیت اساسی دارد. همبستگی بـا بـچه های هرانا، بـا بـچه 

های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و همه و همه بسـیار مهم 

است. در چنین همبستگی است که مایی که بـا هم که در رشـته ی 

حقوق بشـر کار می کنیم، می توانیم اطالعاتی را راجع بـه تهدیدها، 

خطرها و حتی رشـته ی پژوهش حقـوق بشـر جمع آوری و منتشـر 

کنیم. این می تواند یك تضمین و حمایت برای حفظ و تامین امنیت 

فعاالن حقوق بشر باشد. البته به شرطی که دولت ایران قصد داشـته 

باشـد حــاکمیت قــانون را رعایت کند که آن هم فعالً خیلی عملی 

نیست.

1388            آقای دایك، در یازدهم اسفند ماه سـال  و در 

بحبوحه ی اعتراضات خیابـانی، اطالعات سـپاه پاسـداران 

انقالب اسالمی حمالت سازمان یافته ای را بر علیه مدافعان 

حقوق بشر ترتیب دادند و در تبلیغات وسیع رسـانه ای خود، 

آن ها را وابسته به سازمان های امنیتی غرب و یا برخی گروه 

های سیاسی متهم نمودند. اخیراً نیز رئیس کمیسیون حقوق 

بشر اسالمی، آقـای جواد الریجانی، تاکید کرده که مدافعان 

ایرانی حقوق بشر، آلوده به تحرکات تروریستی هستند. بـه 

سازمان عفو بـین الملل مهم ترین کارش این اسـت که 

گزارش هایی را تهیه می کند و از این گزارش ها می توان 

برداشت کرد که سیستم حـاکم بـر کشـورهایی که این 

گزارشــات از آن تهیه شـــده دیكتاتوری اســـت یا 

دموکراسی؟
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نظر شما این نگاه از کجا نشات می گیرد و این نوع اظهارات 

چه خطراتی شامل مدافعان ایرانی حقوق بشـر می کند و چه 

راهكاری برای مقابله بـا این نوع تهدیدات و اتهامات وجود 

دارد؟

            به عنوان سوال آخر؛ چه پیامی بـرای فعاالن ایرانی 

حقوق بشر که یا در زندان هستند و یا در شـرایط پر خطری 

فعالیت می کنند، دارید؟

     ببینید، حاکمیت قـانون در ایران ضعیف اسـت. البـته بـاید گفت 

مثالً نسبت به وضعیت افغانستان ایران بسـیار شـرایط بـهتری دارد. 

قـوانین داخلی ایران، نقــص های 

بســـیاری دارد. در کتاب قـــانون 

مجازات اســـالمی و در فصلی که 

جرایم امنیتی کشــــور مطرح می 

شود، بسیار مبهم به مسائل پرداخته 

شده است. بـاید از آقـای الریجانی 

پرسـید که اقــدام علیه امنیت ملی 

یعنی چه!؟ یا تبـلیغ علیه نظام و تشـویش اذهان عمومی عبـارت از 

چیست!؟

     با این نوع قوانین مبهم، حتی گفتگوی ما و سواالتی که شما می 

پرسـید هم شـاید اقـدام علیه امنیت ملی باشـند! چون بـه هر حـال 

ساختار و حتی استقالل سیستم قضایی در ایران، در سواالت شما به 

چالش کشیده شده است. پس می توانند روی فعالیت های بزرگ تر 

هم به راحتی هر اسمی بگذارند.

     ما بـاید سـعی کنیم که بـا هم بســتگی و هم عملی خودمان و 

حمایت از مدافعان حقوق بشر به اشكال مختلف، چه از داخل و چه از 

خارج ایران، ضعف قوانین و بحران وضعیت مدافعان حقـوق بشـر را 

خنثی کنیم. ما باید تالش کنیم تا راه کارهای جدیدی در این رابـطه 

پیدا کنیم. باید نمایندگان مجلس، نمایندگان بـنیادهای بـزرگ و یا 

حتی سپاه را قانع کنیم و به آن ها بفهمانیم اگر سالمت و همبستگی 

و آرامش جمعیت یك کشور، تضمین شود، برای کشـور هم مسـلماً 

خوب تر خواهد بود. اگر مصونیت سـپاه و مقـام های رسـمی کم تر 

باشد، شاید این امر محقق شود.

      این بســیار ســوال ســختی ســت و نمی دانم چه بـــگویم!

...بـعضی وقـت ها آدم دلش می خواهد که بـخندد! تا جایی که می 

دانم، خود شما هم تمایل دارید بـه زودی بـخندید! هر کسـی دارای 

یك جهان بینی است و این هم خود نوعی جهان بینی ست که وقتی 

روبه روی یك واقـعیت سـختی قـرار می گیرید، می خندید! همین 

خندیدن نشان می دهد که جهان بینی و دیدگاهتان مثبـت و خوش 

بینانه است. من می خواهم بگویم که همه ی مدافعان حقـوق بشـر 

که تا به حال با آن ها آشنایی داشـتم، همه شـان زیاد می خندیدند و 

یك دیدگاه مثبت و خوبـی نسبـت بـه آینده ی دنیا و خواسـته های 

خودشـان بـرای رفاه و بـهتر شـدن 

سالمت و رفتار دنیا در آینده داشتند. 

این بسیار با اهمیت است و من پیامم 

به دوستان مدافع حقوق بشر، چه در 

زندان و چه در خـارج از زنـدان ایـن 

است که لطفاً دیدگاه مثبـت خودتان 

را حـفظ و حـمایت کنید و بـه نتایج 

مثبتی که در آینده حـاصل خواهد شـد، فكر کنید؛ بـه آینده ی بـلند 

مدت هم نه، به آینده ی نزدیك، بـه فردای جهان و کشـور خودتان 

بیندیشید. این دیدگاه مثبت به دنیا خیلی مهم است.

ـً       در ایران نمونه های زیادی در ایـن خصـوص وجـود دارد. مثال

عماد الدین باقی، طی زمانی طوالنی در مورد حكم اعدام و یا حقوق 

اطفال تالش کرد و سال ها تحـت فشـار بـود اما طرز رفتار ایشـان 

بسیار مثبت بوده و این نشان می دهد که این شخص چه قدر پر امید 

است. و همان طور که گفتم، به طور کلی یك امید در وجود مدافعان 

حقوق بشر است که مانند یك نور از درون شخصیت آن ها می تابد. 

دشمنان  فعاالن حقوق بشر می خواهند این نور را خنثی کنند و این 

هدف اصلی آن هاست.

     مثالً یك بسیجی چند سال پیش اسلحـه ای برداشـت و ندا آقـا 

سلطان را کشت. این نشـانه ی چیسـت!؟ می خواهند نور امید را در 

دل مردم ایران خاموش کند و این خواسته ی اساسی آن هاسـت. ما 

می دانیم که نور امید در دل مردم ایران به وجود آمده است پس باید 

بر ضد این خنثی طلبی تالش کنیم!

     به نظر من مدافعان حقوق بشر بـاید یك اسـتراتژی مشـترك و 

مشـخصی پیدا کنند. بــاید ســعی کنیم همزمان عمل کنیم تا این 

اهداف زودتر اجرا شود. حق داشـتن وکیل در زمان دسـتگیری، می 

تواند یك هدف باشـد... بـاید فرصت هایی را فراهم کنیم تا بــا هم 

گفتگو کنیم تا به این استراتژی دست پیدا کنیم.

      

تشكر می کنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.           

پیامم به دوستان مدافع حقوق بشر، چه در زندان و چه در 

خارج از زندان این است که لطفاً دیدگاه مثبت خودتان را 

حفظ و حمایت کنید و به نتایج مثبـتی که در آینده حـاصل 

خواهد شد، فكر کنید؛ بـه آینده ی بـلند مدت هم نه، بـه 

آینده ی نزدیك، بـــه فردای جهان و کشـــور خودتان 

بیندیشید. این دیدگاه مثبت به دنیا خیلی مهم است.
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گفتگو با فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر

           

     حقیقت این است که طی سـال  های اخیر و بـه خصوص پس از 

سرکوب  گسترده  ای که توسـط نیروهای امنیتی و اطالعاتی پس از 

88انتخابات بحث برانگیز سال  صورت گرفت، مدافعان حقوق بشـر 

از جمله وکال تحـت فشـارهای شـدیدی و شـاید بشـود گفت بــی 

سابقــه ای قـــرار گرفته  اند. تعداد 

زیادی از مدافعان حقوق بشـر مانند 

فعالین گارگری و صنفی، مذهبـی و 

قـومی، و وکالی دادگسـتری که از 

حقوق مردم در دادگاه  های جزایی و 

انقـالب دفاع می کردند، صرفاً بــه 

دلیل تالش  های قــــــــانونی و 

مسـالمت آمیز خود از ســوی قــوه 

قـضاییه تحـت پیگرد قـانونی قـرار 

گرفتند، و بخشــی از این فعالین در 

حــال حــاضر دوران زندان خود را 

سـپری می کنند. حـاکمیت همواره سـازمان  ها، گروه  ها و تشـكل 

 هایی که متعلق به مدافعان حقـوق بشـر بـودند را تعطیل، پلمپ و یا 

غیرقانونی اعالم کرده است. کانون مدافعان حقوق بشـر که توسـط 

خانم شیرین عبادی و وکالی برجسته ی دیگری تاسیس شده بـود، 

نمونه  ای از چنین سازمان  هایی است.

         

     به راحـتی می  شـود گفت که ده  ها مدافع حقـوق بشـر (یا فعال 

حقوق بشـر) در زندان  های سراسـر 

کشــور بــه صورت غیرقـــانونی 

محبــوس اند، اما متاســـفانه آمار 

دقیقی در این رابطه در دست ندارم. 

البـته یكی از دالیل این اســت که 

اصطالح “مدافع حقــوق بشــر” از 

لحـاظ حقوقــی (و هم چنین از دید 

فعاالن ایرانی) تعریف دقـــیق یا خاصی ندارد و می  تواند شـــامل 

گنشگرانی که در زمینه  های مختلف و با انگیزه  های متفاوت جهت 

آقــای صانعی تا چه میزان ادعاهای دولت ایران در 

مورد وجود آزادی و امنیت بـرای مدافعان حقـوق بشــر در 

ایران را واقعی می دانید؟

 آیا اطالع دارید که چه تعداد فعال حقوق بشـر اکنون 

در زندان های ایران به سر می برند؟

بهبود وضعیت حقوق بشر تالش می کنند، باشد.

         

      سازمان دیده  بان حقوق بشـر در 

سال  های اخیر بیانیه  و گزارش  های 

متعددی در رابــــطه بــــا افزایش 

فشارهای امنیتی و قـضایی بـر روی 

تشـكل  های حقـوق بشــری صادر 

2012کرده است. در سال  دیده  بـان 

در گزارشی تحـت عنوان “چرا آن ها 

رفتند...” به موضوع افزایش فشـارها 

بر روی جامعه ی مدنی و به خصوص 

مدافعان و تشكل  های حقـوق بشـر 

پرداخت. بـا مراجعه بـه صفحــه ی 

“ایران” سـازمان دیده  بـان، مخاطبـان می  توانند تمام محـصوالت 

سازمان را در رابطه با این موضوع و موارد نقض حقوق بشـر دیگری 

که توسط این سازمان مستندسازی شده است مورد بررسی و مطالعه 

قرار دهند.

          

     البته این سوال را بهتر اسـت از مقـامات دولت ایران پرسـید؛ اما 

بدون شك نه تنها در ایران که در سراسر جهان، مدافعان حقوق بشر 

در خط مقدم مبارزه بـا بـی  عدالتی و 

سیاست  های تبـعیضانه ی دولت  ها 

قرار گرفته و حاضر بـوده  اند بـا وجود 

محــدودیت  ها، موانع و خطراتی که 

وجود دارد، مسئولیت افشاگری موارد 

نقض حقوق بشر را به عهده بـگیرند. 

ظاهرأ در خیلـی از مـوارد دولـت  هـا 

احساس می  کنند که غیر از تهدید، بازداشت و محـاکمه ی مدافعان 

حقوق بشر که، به صورت محكم و راسخ به آرمان  های خود چسبیده 

88 در سال  اکثر سـازمان های ایرانی مدافع حقـوق 

بشر بـه طور بـی سابقـه ای مورد بـرخورد دسـتگاه امنیتی 

حـكومت ایران قـرار گرفته اند بــه طوری که بســیاری از 

اعضای فعال آن بازداشت شدند. آیا سازمان مطبـوع شـما 

اعتراض و یا واکنشی نسبت به این وقایع داشت؟

بـه نظر شـما چرا دولت ایران بـاید در این ســطح 

گسترده به برخورد با مدافعان حقوق بشر مبادرت کند؟

بــدون شــك نه تنها در ایران که در سراســر جهان، 

مدافعان حقوق بشر در خط مقدم مبارزه بـا بـی  عدالتی و 

سیاست  های تبعیضانه ی دولت  ها قـرار گرفته و حـاضر 

بوده  اند با وجود محدودیت  ها، موانع و خطراتی که وجود 

دارد، مسئولیت افشاگری موارد نقض حقوق بشـر را بـه 

عهده بگیرند.
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و در مقابل ظلم و 

سـتم ایسـتاده  اند 

راه حــل دیگری 

وجود نـدارد، و آن 

ها حداکثر تالش 

خود را می  کنند تا 

صدای مدافعان و 

نیز قربـــانیان را 

مسكوت ساخته و 

جلــوی اطــالع 

رســــانی و آگاه 

ســـازی در مورد 

نقش مقامات دولتی نسبت به نقـض حقـوق شـهروندان را بـگیرند. 

البته این موضع  گیری کامالً اشتباه است اما تا آن جایی که دولت  ها 

به دالیل مختلف حـاضر نیسـتند سیاسـت  ها، رفتارها و روش  های 

ظالمانه ی خود را بـر اسـاس معیارهای حقـوق بشـری تغییر دهند، 

چنین نتیجه  گیری توسط آنان متاسفانه چندان تعجب  آور نیست...

     آقای حسن روحانی در طی مبارزات انتخابی خود به مشكالت و 

موارد نقض حقوق بشـر متعددی، از جمله کاهش محـیط امنیتی در 

دانشگاه  ها، کاهش محـدودیت  ها در زمینه ی مطبـوعاتی و اطالع 

رسانی و غیره اشاره کرد. هرچند مسائل حقوق بشر شـاید در اولویت 

ذهن رای دهندگان قــرار نداشـــت اما عامل مهمی جهت انتخاب 

ایشان بود. در نامه ی سرگشاده  ای خطاب به مقـام رئیس جمهوری 

2013که دیده  بـان در 1 اوت  منتشـر کرد، بــه وعده  های آقــای 

روحانی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور اشاره شد و از 

ایشان تقـاضا کردیم که نسبـت بـه 

این وعده  ها عمل کنند. با وجود این 

که بسیاری از اقدامات اساسی جهت 

بهبـود شـرایط حقـوق بشـر تحـت 

کنترل مقام ریاست جمهوری نیست و مربوط به اصالحات اساسـی 

در سـاختار و روش کار قـوه ی قــضاییه و ســازمان  های امنیتی و 

اطالعاتی کشــور می  شــود، بــه نظر من تالش  های علنی دولت 

یازدهم در این خصوص بسیار محدود بوده و کارهای بیش تری باید 

            آیا با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران، ما شاهد 

بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم؟

و می  تواند انجـام 

شـود. یكی از این 

کارهــا ایجـــاد 

گفتمان گسـترده 

بـــــین دولت و 

جامعه ی مدنی در 

مورد بهبــــــود 

وضعیت حقــوق 

بشـر و بــرطرف 

کردن موارد نقض 

حقوق بشر اسـت 

که البــته ارائه ی 

پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسـط دولت یازدهم، بـا تمام 

ایراداتی که در این متن وجود دارد، می  تواند قدم مثبتی در این راستا 

باشد. ضمناً ناگفته نماند که پس از به کار آمدن این دولت یك سری 

اقـــــدامات مثبـــــتی، از جمله آزادی تعداد معدودی از زندانیان 

سیاسی/عقیدتی و بازگشایی خانه ی سینما، صورت گرفت. اما نهایتاً 

باید گفت که بـا وجود این که لحـن دولت یازدهم نسبـت بـه دولت 

قبلی تغییر کرده، وضعیت حقـوق بشـر در ایران بـه صورت اساسـی 

تغییر چندانی نكرده اسـت. امیدوارم در ماه  های آینده شــاهد چنین 

تغییراتی باشیم، و قـوه مجریه و بـه خصوص مقـام رئیس جمهوری 

نقش چشم گیرتری در این راستا ایفا کنند.

     متاسـفانه اقـدامات، رفتارها و بـرخوردهای این کمیسـیون بـه 

خصوص در زمینه ی همكـاری (یـا 

شــاید بـــهتر بشـــود گفت عدم 

همكاری) با تشكل  های حقوق بشر 

سازمان ملل متحد و دفتر گزارشـگر 

ویژه ی امور ایران، احمد شهید، نشان داده اسـت که این کمیسـیون 

اراده و توانایی متناسـب را ندارد که جهت بهبـود و ارتقــاع وضعیت 

حقوق بشر در ایران عمل کند. یكی از دالیلی که چنین کمبود چشم 

گیری در نحــوه ی کار این کمیســیون وجود دارد این اســت که، 

           نظر شما درباره ی کمیسـیون حقـوق بشـر قـوه ی 

قـضاییه چیسـت؟ آیا آن را آن طور که ادعا می شـود نهادی 

موثر در بهبـود و ارتفاع وضعیت حقـوق بشــر در ایران می 

دانید؟

باید گفت که با وجود این که لحن دولت یازدهم نسبت به 

دولت قبلی تغییر کرده، وضعیت حقوق بشـر در ایران بـه 

صورت اساسی تغییر چندانی نكرده است.
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کمیسیون حقوق بشر قوه ی قضاییه طبـق معیارهای بـین المللی 

که توسط “اصول پاریس” برای تشكیل و فعالیت چنین کمیسیون 

 هایی در نظر گرفته شـده اسـت، تاسـیس و عمل نمی  کند و طبعاً 

نمی  تواند به عنوان تشكلی مستقل و معتبـر در مقابـل حـاکمیت 

فعال باشد.

          

     سـازمان دیده  بـان و من فكر می کنم خیلی از سـازمان  های 

دیگر حقوق بشر بر این بـاوراند که 

بـــدون همكاری دولت ها، تامین 

تغییرات و دسـتاوردهای ســازنده، 

اساســی و طوالنی مدت بســـیار 

دشـوار خواهد بـود. در ضمن روش 

کار دیده  بــــان هم در انجام دادن 

تحقیقات حقوق بشری و هم در حمایت از قربـانیان حقـوق بشـر 

همیشه نقش مهمی برای دولت  ها در نظر داشته است و سـازمان 

دیده  بان نیز پیگیر نظرات و نهایتأ همكاری  دولت  ها جهت بهبـود 

وضعیت حقوق بشر می  باشد. به این دلیل سـازمان دیده  بـان طی 

سـال  های اخیر بـه صورت مداوم از دولت ایران درخواسـت کرده 

اســت که اجازه ی اعزام گزارشــگران بـــه ایران و انجام دادن 

تحقیقات مستقل را، بدون دخالت دولت و ایجاد محدودیت در کار، 

فراهم آورند. البته این تقـاضا در راسـتای افزایش همكاری دولت 

ایران با سازمان  های حقـوق بشـر دیگر و نیز سـازمان ملل (و بـه 

خصوص دفتر گزارشگر ویژه در امور ایران) شـكل گرفته اسـت و 

سازمان دیده بـان عدم همكاری دولت ایران را در این رابـطه بـه 

شدت محكوم کرده و خواهد کرد. تا کنون سازمان ما پاسخ مثبتی 

در این خصوص دریافت نكرده است اما هم چنین امیدوار هسـتیم 

که چنین مجوزی در آینده صادر شـود. البـته این هم ناگفته نماند 

که در غیر تمایل دولت ایران جهت همكاری بــا ســـازمان های 

حقوق بشر و اجازه ی ورود به آنان ما باید کار و تالش  های خود را 

در زمینه ی مستندسـازی، اطالع رسـانی و ایجاد فشـار بــر روی 

دولت ایران جهت بهبود وضعیت حقوق بشر هم چنان ادامه دهیم.

آقای صانعی آیا سـازمان شـما امكان و یا تمایل بـه 

اعزام گزارشگر به ایران را دارد؟ چنین درخواسـتی سابقـاً 

طرح شده؟ اگر طرح شده نتیجه ی آن چه بوده؟

          

            بـه عنوان آخرین سـوال لطفاً بـفرمایید که فعاالن 

ایرانی حقـوق بشـر در داخل و یا خارج از کشـور در صورت 

تمایل، چه طور می توانند بـا شــما تماس بــگیرند و یا چه 

همكاری هایی می توانند داشته باشند؟

       

            بـا ســپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خط 

صلح گذاشتید.

     از مهم ترین روابـطی که من بـه عنوان پژوهشـگر امور ایران 

برای سازمان دیده  بان حقوق بشر می  توانم داشته باشم و پرورش 

بدهم، ارتباط با مدافعان حقوق بشری که داخل ایران شجاعانه به 

فعالیت  های خود ادامه می دهند و نیز قربانیان نقض حقـوق بشـر 

است. واقعیت این است که بـدون همكاری مدافعان حقـوق بشـر 

داخل کشور و نیز ارتباط مستقیم با قربـانیان نقـض حقـوق بشـر 

ســازمان  های بــین المللی، بــه 

خصوص در شرایطی که از ورود به 

کشور محـروم هسـتند، نمی  توانند 

کار خود را بـــــه طور موثر انجام 

بــــــــدهند. مهم تر از آن من و 

همكارانم این واقعیت را نبـاید هیچ 

گاه فراموش کنیم که نهایتأ مبـارزات اصلی جهت بهبـود وضعیت 

بحرانی حقوق بشر در ایران توسط کنشگران داخل کشـور صورت 

می گیرد. آن ها هستند که با این بحـران بـه طور روزمره دسـت و 

پنجه نرم می کنند؛ آن ها هستند که هزینه ی سـنگینی پرداختند، 

می  پردازند و خواهند پرداخت تا صدای قربــانیان حقــوق بشــر 

مســكوت و پنهان نماند؛ و آن ها هســتند که عامل اصلی ایجاد 

تحـول در سیاسـت  های دولت و ترویج فرهنگ حقـوق بشــر در 

سـطح جامعه خواهند بـود. بـه این دلیل پیشـنهاد من و همكارانم 

همیشه این است که با توجه به مسـائل و محـدودیت  های امنیتی 

که وجود دارد، مدافعان حقوق بشـر تا آن جایی که امكان پذیر می 

 باشد با ما در تماس باشند، اطالعات مفید را در اختیارمان بگذارند، 

و از ما انتظار و توقع داشته باشند که به عنوان کانال ارتبـاطی و در 

زمینه  های اطالع رسانی و “آدووکسی” صدای آن ها را بـه گوش 

جامعه ی بـین الملل برسـانیم. بـرای تماس بـا من و یا همكارانم 

مدافعان و دیگران می توانند بـــــه ســـــایت دیده بــــــان 

) مراجعه کنند. )www.hrw.org

بدون همكاری مدافعان حقـوق بشـر داخل کشـور و نیز 

ارتباط مستقیم با قربانیان نقض حقوق بشر سازمان  های 

بین المللی، به خصوص در شرایطی که از ورود به کشـور 

محروم هستند، نمی  توانند کار خود را به طور موثر انجام 

بدهند.
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*علی کالئی

   حدود یك دهه قبل اردالن سرفراز سروده بود و داریوش    

خوانده بود:

سالِ سقوط، سالِ فرار، سالِ گریز و انتظار. فصلِ شكستنِ فلز.     

... سال سیاه

1388     اما این بار این سالِ سیاه،  نبـود. سال  هجری  2000

شمسی بود. سالی که می توان گفت برای فعالیت حقوق بشری در 

ایران هم بهشت بود و هم جهنم. بهشت بود چرا که قابلیت فعالین 

حقوق بشری در ایران آشكار شد. سالی که همه ی فعالین حقوق 

بشری زیر ضرب جمهوری اسالمی یكی از بهترین کارنامه های 

خود را بر جا گذاشتند. هیچ سایت حقوق بشری، تا آن جا که نگارنده 

می داند، کارش را متوقف نكرد؛ حتی یك روز. اتفاقی که سال 

بعدش در برخی مجموعه ها به دلیل اختالفات داخلی روی داد. اما 

1388سال  سال اوج فعالیت بی شائبه و خستگی ناپذیر فعالین بود.

     و سال سیاه. سالی که نمی شد کسی را پیدا کرد که تنش به زخم 

زندان جمهوری اسالمی جراحت دیده نباشد. از همه طیف. همه 

قشر. از فعالین حقوق بشری و سه مجموعه ی اصلی که در ایران 

فعالیت می کرد یعنی کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجموعه 

فعاالن حقوق بشر و کانون مدافعان حقوق بشر تا فعالین حق 

تحصیل، تا سندیكالیست ها و فعالین حقوق زنان؛ همه را گرفتند. 

، از هر تحرکی حقوق بشری که در  88انگار حاکمیت کودتای خرداد 

راستای افشای جنایاتشان انجام می شد، هراس داشتند. 

    می توان گفت و آمار داد. بازداشت 9 تن از اعضای کمیته 

. بازداشت بیش از سی تن از  88گزارشگران حقوق بشر در سال 

اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشر و اعضای کانون مدافعان حقوق 

بشر. بازداشت های گسترده ی فعالین مدنی مانند فعالین حقوق 

زنان و سندیكالیست ها و اقلیت های مذهبی و هجمه ای عجیب و 

غریب به فعالین حق تحصیل. اسم ها آشنا هستند. از شیوا نظر 

آهاری و کوهیار گودرزی از کمیته گزارشگران تا ضیا نبوی و مجید 

دری و مهدیه گلرو و پیمان عارف حق تحصیلی تا نوید خانجانی و 

1388مهدی خدایی و بسیاری دیگر در مجموعه فعاالن در اسفند  و 

بانو نرگس محمدی شجاع از کانون مدافعان و دیگرانی بسیار. می 

توان ده ها اسم به این سیاهه اضافه کرد. فعالینی که از همه 

چیزشان می گذشتند برای حقوق بشر در ایران.

     اما شاید با گذشت 4 سال از آن روزهای سخت بتوان چند امر را 

برجسته و در باب آن سخن 

گفت.

   اولی روزهای سخت 

زندگی تحت شرایط 

بازداشت و شكنجه ی 

یاران است. اولین شرط تسلی خاطر یك انسان و زندگی راحت او، 

امنیت است. امنیت از این که صبح که از خانه خارج می شود، شب 

نیز به خانه برگردد و چنین امری را در تمامی سال های حكومت 

، از فعالین حقوق بشری  88جمهوری اسالمی و باالخص در سال 

گرفتند. هر خروج صبحگاهی از خانه انگار آخرین خروج بود. 

باالخص پس از احكام باالی ده سال برای مجید دری و ضیا نبوی 

این امر برجسته تر می شد. فضای ترس و وحشت، فضای کهریزك 

و تجاوز و ترس بر مردمان حاکم بود. بسیاری از فعالین حقوق بشر 

(حداقل در کمیته و مجموعه فعاالن که نگارنده باخبر است) روزها و 

شاید بیش از یك ماه در خانه ی دوستان و تحت تعقیب گذارندند و 

خوابیدند تا گزارشگری کنند و همزمان بتوانند از دست اطالعات و 

سپاه که به دنبالشان بود، بگریزند. روزهای ترس در راه رفتن در 

خیابان که هر لحظه ممكن است دستی از غیب امنیت خانه ی نظام 

بیرون بیاید و وسط خیابان ربوده شوی و دیگر حتی پیكرت را هم 

تحویل خانواده ات ندهند. همین بود که سنت چك کردن روزانه ی 

همدیگر در میان برخی از فعالین، پیدا شد. دوستان نزدیك روزانه 

هم را چك می کردند. وقتی چند ساعتی از دوستی خبری نمی شد و 

امكان پیدا کردن او نبود، اولین حدس خاموش بودن گوشی یا اتمام 

209شارژ نبود. اولین حدس بازداشت بود و  و یا 2 الف. فشار دیگر از 

سوی خانواده ها به فعالین بوده و البته هست. ابوایاد صالح خلف در 

کتاب خاطرات یك فلسطینی آواره شرح می دهد که پس از قصابی 

صبرا و شتیال توسط اسرائیلی ها و کشتار وسیع مردمان، از سویی 

اسرائیلی ها تبلیغ می کردند که اگر حمله کنند، تجاوز می کنند و می 

برند و می کشند و از سویی دیگر، روان اجتماعی سنتی فلسطینی 

خود مبلغ این ترس به دلیل تهدید شدن ارزش های سنتی و ترس از 

هجوم به مسائلی مانند باکرگی و یا تجاوز و امثالهم است. پس به 

قول ابو ایاد، فلسطینی زمین داد تا شرف حفظ کند. خانواده های 

فعالین نیز چنین بودن. بخشی از آن ها (و انصافا نه همه) خود از سر 

خیرخواهی در برابر فعالیت فرزندشان مقاومت می کردند که مبادا 

 ، سال سیاه گروه های ایرانی مدافع حقوق بشر88

زمستان بود، زمستان است
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فرزندشان مورد تجاوز قرار گیرد و مبادا کشته شود و مبادا و مبادا. و 

سختی دیگر فعالیت در این فضا، مدیریت چنین فضای رعب و 

وحشتی بود.

     اما عالوه بر این فضای رعب و وحشت و ترس در جامعه و علی 

رغم آن، ترس حاکمان از نشر خبر بود. اخبار حقوق بشری و 

ایستادگی فعالین بر نشر این اخبار چونان آواری بر سر رژیم خراب 

شد. تمام تالش بازجویان و امنیت بانان در ایران این بود که با 

پلورالیزه کردن فضا و قطبی کردن نیروها و جدا کردنشان با استفاده 

از جو نظامی حاکم بر ایران، هر گروه حقوق بشری را از پیگیری 

وضعیت دسته ای از زندانیان سیاسی متعلق به این سازمان و آن 

جمعیت سیاسی بازدارند. و اما فعالین حقوق بشری ایران در آن سال 

اسیر چنین جوی و چنین فضایی نشدند و این بازی حاکمیت هم 

شكست خورد. 

     و کنار همه ی این ها بگذارید: بازجویی ها از کسانی که آزاد 

بودند، تهدیدها، فحاشی ها و توهین های امنیت بانان به هرکسی 

که اهل فعالیت حقوق بشری بود.

     گاهی روزگار سخت، آدم ها را هم سخت می کند و آن روزگار 

88سخت  برای فعالین حقوق بشر، انسان هایی سخت را تربیت 

کردند که قطعاً در آینده ی ایران به کار خواهند آمد. 

209     چند روزی از انتخابات گذشته است. در سلولم در بند  اوین 

209نشسته ام که دسته دسته بازداشتی های پس از انتخابات به  

آمدند. از یكی از دوستانی که از جوانان نهضت آزادی بود پرسیدم که 

چه کسانی بازداشت شدند و متوجه شدم تقریباً اکثر فعالین جوان 

احزاب اصالح طلب و تحول خواه از مشارکت و مجاهدین انقالب تا 

نهضت آزادی بازداشت شده اند. 

88     پس از آزادی در تیرماه برای من بازداشتی از قبل از خرداد  تا 

پس از آن یكی از سواالت این بود: چه کسانی آزاداند!؟ سوالی که تا 

88انتهای سال  پاسخش هیچ کس بود. همه را گرفتند. حتی بی 

تفاوت ها را. یاد آن شعر معروف برتولت برشت افتادم...

   اما بی شرفی آن جا بود که فعالین حقوق بشری در فرض 

جمهوری اسالمی همه بال استثنا به سازمان مجاهدین خلق ایران 

(به عنوان نمونه یك سازمان مسلح و محارب و ضد نظام با تفسیر 

جمهوری اسالمی) وابسته هستند. عالم و آدم مجاهد یا به تلقی 

امنیت بانان منافق بودند. حتی اگر خودشان نباشند، سایت آنان 

(علی رغم اینكه سایت بی جان است و نفر برای جاندار کردنش می 

خواهد) به مجاهدین خلق وابسته بود. طنز تلخی که خنده بر لب می 

آورد و تاسف در ذهن. و بر همین اساس، اتهام اولیه ی فعالین پس از 

186بازداشت معموالً ماده ی  بود؛ یعنی محاربه. حتی بحثی بر سر 

احتمال حكم اعدام شیوا نظرآهاری ایجاد شد و سنگینی فضا این 

قدر بود که، شعار ”شیوا را آزاد نكنید” به ”شیوا را اعدام نكنید”، تغییر 

یافت. یعنی تقلیل تقاضا از آزادی یك فعال به زنده ماندنش. سطح 

مطالبات فعالین حقوق بشری در آن سال زنده ماندن بود. اعدام 

88نشدن. بعید است کسی از فعالین حقوق بشری سال  بازداشت 

شده باشد و همان جلسه ی اول و دوم بازجویی به اعدامت می کنیم 

و محارب و منافق خوانده شدن، تهدید نشده باشد. اما چه زیبا 

، به  88ایستادند و پروژه ی از کار اندازی حقوق بشری ها در سال 

نقطه ی افتخاری در کارنامه ایشان بدل شد.

88     سال  و از اولین روزها و داستان پیدا کردن آمار شهدا و منظم 

کردنش تا آخرین روزها و فضای رعب و وحشت پس از بازداشت 

گسترده ی اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشر، برای حقوق بشری 

ها سخت بود و سنگین. ابتالیی که در جمع بندی می تواند گفت 

حقوق بشری های ایرانی از این ابتال سربلند بیرون آمدند و نظام 

جمهوری اسالمی سرافكنده. چرا که هر چه گرفت و زد و بست 

نتوانست از این پیشروان جریان آزاد اطالعات و دفاع از حقوق بشر 

جلوگیری کند.

     و کل اختالف فعالین حقوق بشری با جمهوری اسالمی بر سر 

یك امر بود: امنیت بانان نظام، بخشی از مخالفین را که منتسب به 

این گروه و آن گروه بودند، اصوالً از شان انسانی خارج می دانستند. 

و حقوق بشری ها بر مبنای اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق 

های بین المللی، همه ی انسان های گوشت و پوست و خون دار را 

صاحب حق. در واقع برای نظام به قول جورج اورول در قلعه ی 

حیوانات همه با هم برابر بودند و جماعتی برابرتر و جماعتی بدون 

حق برابری و برای حقوق بشری ها همه باهم برابر هستند بدون 

هیچ تبعیضی. مبنای تضاد فهم امنیت بانان و حامیان قدرت مطلقه 

در ایران با حقوق بشری ها بر سر این موضوع بود. موضوعی که در 

واقع اختالف است بر سر انسان بودن انسان بما هو انسان یا انسان 

بودن انسان بما هو رویكردش به نظام حاکم بر ایران؛ خودمحوری 

حاکمان هم علت العلل این مسئله.

30     زمستان  هوا بس ناجوانمردانه سرد بود. بازداشت بیش از   88

حقوق بشری مجموعه فعاالن سردترش کرد. زمستان بود. و هنوز 

در ایران تا حاکم شدن حقوق بشر در تمامیتش زمستان است.

*روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

1392شماره ی  اسفند  34



ن
زنا

36

زنان برای انقالب، انقالب برای زنان چه کرد؟

57ایران قبل از  بهمن  22

نگاهی گذرا به قبل از انقالب در حوزه ی مربوط به زنان

     در سال های قبل از انقالب، سازمان ها و تشكل های ویژه ی زنان 

در ایران وجود نداشت. انقالب نیز در ابتدا خواسـت ویژه ای بـرای زنان 

نداشت. انقالب عمومی بود. انقـالب علیه دیكتاتوری شـاه و مناسبـات 

وابسته به آن بود. انقالب بـرای آزادی و زندگی بـهتر و مشـارکت همه 

جانبه ی زنان در عرصه های اقتصادی-اجتماعی-و سیاسـی و تحقـق 

برابر حقوقی زنان با مردان بـود. انقـالب یك جنبـش همگانی بـود که 

زنان و مردان فعاالنه در آن شرکت داشـتند و شـریك انقـالب بـودند. 

“همه با هم” سـتون فقـرات انقـالب بـود. در آن فضای” همه بـا هم” 

مطالبات زنان و توجه به خواست آنان در حاشیه ای از ابهام قرار داشـت. 

نكته ی جالب آن اسـت که حــتی در فرهنگ اعتراضی جامعه که بــه 

شدت تحـت تاثیر شـور انقـالب بـود، چه در گروه های سیاسـی اعم از 

مارکسیست و یا اسالمی، و یا در فضای روشنفكری شعرا و نویسندگان، 

زنان و مردان فعاالنه شرکت داشتند. در مقطع انقالب، هیچ کس حـتی 

نمی توانسـت تصورش را بــكند که چگونه در یك زمان بســیار کوتاه   

(3-2 سـال) مناسبــات و قــوانینی، 

باالخص علیه زنان در ایران برقرار می 

شود که امروز بعد از گذشـت بـیش از 

سـه دهه از عمر انقـالب، تالشـگران 

برابر حقوقـی زنان بـا مردان هنوز بـه 

دنبال “تغییر قـوانین تبـعیض آمیز” و 

تحقق مطالبات خود می باشند.

     زنان در انقـالب 57 و در مبــارزه 

برای سـرنگونی شـاه وسـیعاً شـرکت 

کردند؛ چه در جریان شـورش های خارج از محـدوده، چه در راهپیمایی 

ها و اعتصابات و چه در تحصن ها و شـب های شـعر دانشـگاه و چه در 

گروه های سیاسـی آن دوره، نقـش زنان برجسـته بـود. کافی نیســت 

بگوییم زنان شرکت داشتند و نقش برجسته ای داشـتند، این هنوز حـق 

مطلب را ادا نمی کند. انقالب 57 اولین تجربه ی سیاسی عظیم زنان در 

تاریخ ایران بود و به لحاظ شرکت و حضور زنان، در اساس انقالبی زنانه 

بود. در واقع زحمتكشـان، زنان و دانشـجویان ارکان اصلی انقـالب 57 

بودند.

1307- زنان برای تحصیل درخارج کشور بـه بـورس آموزشـی دسـت 

یافتند.

1314- با کشـف حـجاب اولین دبسـتان مختلط ابـتدایی افتتاح شـد.

- زنان، بـدون هیچ محـدودیتی، بـه دانشــگاه تهران راه یافتند.1317

1323- قـــــانون تعلیمات 

اجباری به تصویب رسید.

- شورای عالی جمعیت های 

زنان تشكیل شد.

1341- زنان دارای حق رای 

شدند.

1342- زنان بــه نمایندگی 

مجلس انتخاب شدند.

1345- بـا همكاری انجمن های مختلف زنان، “ســازمان زنان ایران” 

تشكیل شد.

1346- ورود زنان به کادر سیاسی وزارت امور خارجه.

- زنان دارای حـق قــضاوت در دادگاه و عضویت در نیروهای انتظامی 

شدند.

- قانون حمایت خانواده به تصویب رسید.

1347- شرکت نخستین وزیر زن در هیئت دولت.

- قــانون خدمات اجتماعی زنان بــه 

تصویب رسید.

- اولین مرکز رفاه خانواده توســـــط 

سازمان زنان ایران گشوده شد.

1347- زنان بــــه خدمت در صفوف 

سپاهیان انقالب پرداختند.

1349- زنان به عضویت انجمن شـهر 

و شهرستان و استان انتخاب شدند.

1354- قانون حـمایت خانواده اصالح 

شد و ایران در گردهمایی بین المللی زن شرکت کرد.

- نخستین زن به مقام وزیر مشاور در امور زنان رسید.

1357- طرح اقدامات ملی به تصویب رسید.

- در این سـال دو میلیون زن ایرانی رسـماً بـه کار اشــتغال داشــتند. 

187928 زن در دانشـگاه ها و در رشـته های تخصصی تحــصیل می 

1666کردند.  زن کارمند دولت بـودند، که از آن ها  نفر پسـت  146604

22مدیریت داشــتند.  زن نماینده ی مجلس، دو زن ســناتور، یك زن 

وزیر، یك زن ســفیر، ســـه زن معاون وزیر، یك زن فرماندار، پنج زن 

333شهردار و  زن نماینده ی انجمن های شهرستان و شهر بودند.

     الزم است تاکید شود، اگر زنان قبل از انقالب به برداشـتن حـجاب 

مجبور شدند، اما این بدان معنا نبود که در میان زنان روشنگری صورت 

گرفته و آن ها آگاهانه بر ورود به عرصه ی اجتماع تشویق شده بـودند. 

در همان دوره ذهنیت غالب در میان زنان، لزوم ایفای نقش سـنتی بـه 

1392شماره ی  اسفند  34



37

ن
زنا

عنوان آشپز و مادر بود. این دید هم چنان در زمان انقالب وجود داشت.

     حــكومت “دیكتاتوری” و ”دوگانه ی” پادشـــاهی سقـــوط کرد 

و”حـكومت برخاسـته از انقـالب” جای آن را گرفت. اولین سـخنان در 

ارتباط با حقوق اولیه ی زنان درانتخاب پوشش را، آقـای خمینی در روز 

16 اسفند ماه 57 در مدرسه ی رفاه بیان کرد: “در وزارتخانه ی اسالمی 

نباید معصیت بشـود. در وزارتخانه های اسـالمی نبـاید زن های لخت 

بیایند. زن ها بـروند، اما بـا حـجاب باشـند مانعی ندارد بـروند کار کنند. 

، شـماره ی  57لیكن با حـجاب شـرعی باشـند.(کیهان، 16 اسـفند ماه 

10655، صفحه ی 1)

     در عكس العمل به این سخنان بـود که موج اعتراضات جامعه را فرا 

گرفت. این در حالی بود که سر و صدای برخورد شـدید چاقوکشـان بـه 

زنان، به روزنامه های دولتی نیز کشیده شده بود.

     به دنبال طرح مسئله ی حجاب و اظهار نظرهای متفاوت روحانیون 

و مسئولین، اقشار مردم در مقابل این مسئله موضع گیری های مختلفی 

داشتند. از جمله مذهبیون به پشتیبانی از حجاب اسالمی برخاسته، افراد 

بی حجاب را مورد بی حرمتی قرار می دادند و موجب ایجاد اغتشاش در 

سطح کشور می شدند. با این که هنوز قانون مشخصی بـرای چگونگی 

پوشش وضع و اعالم نشده بـود، این افراد گمان می کردند بـه محـض 

پیروزی انقالب همه باید مذهبی شـده و یا تحـت لوای مذهب ظاهری 

درآیند. بدین ترتیب بـا پیروزی انقـالب اگر دسـت حـكومت پهلوی از 

سرزمین ایران کوتاه شد در عوض خود مردم که طبـیعتاً دارای اختالف 

سلیقه و برداشت های مختلف از دین بودند، با هم درگیر شـدند. در این 

میان چون نیروهای مذهبــی از نظر تعداد بــیش تر بــودند و از طرف 

روحانیت هم حمایت می شـدند، توانسـتند رشـته ی امور را بـه دسـت 

بـگیرند. بــه این دلیل گروه های دیگر که خود را در پیروزی انقــالب 

سهیم می دانستند، خواهان ارائه ی نظرات خود در سـاختار حـكومت و 

قانون گذاری شدند و حاکمیت روحانیت مطلق را نقـض آزادی و اصول 

اصلی انقالب می دیدند.

     تجربـه نشـان داده اســت که دولت ها در هر زمینه ای که امری را 

اجباری و الزامی کرده اند، بدون آن که زمینه ی پذیرش و اقناع عمومی 

را فراهم نمایند، فرهنگ سیاسـی و رویكرد اجتماعی مردم بــه عكس 

العمل منجر شده و عمالً بر خالف آن اجبـار بـه اشـكال مختلف پیدا و 

پنهان بسیج شده اند. دو نمونه ی عینی این حرکت را در رابطه بـا پدیده 

ی پوشش(حجاب)زنان می توان دید؛ چه آن زمان که بـه امر رضاشـاه 

بی حجابی اجباری شد و چه بعد از انقالب که بـه حـكم قـانون مصوب 

مجلس حجاب اجباری گردید و بی حجابی از مصادیق جرایم ضد عنف 

و اخالق عمومی تلقی شد.

: 57ایران بعد از  بهمن  22

     مطابق تبـصره ی ماده ی 638 قـانون مجازات اسـالمی، زنانی که 

بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شـوند، بـه حبـس از 

10 روز تا 2 ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریـال جزای نقدی محكوم 

خواهند شد. این تبصره در ذیل ماده ای ست که کیفر اشـخاصی که در 

انظار و اماکن عمومی و معابـر، متظاهر بـه عمل حــرام می شــوند یا 

مرتكب اعمالی می شــــوند که گرچه نفس آن عمل دارای کیفر نمی 

باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، آمده است.

     تا قبل از اجباری شدن حـجاب، مقـاومت هایی از سـوی زنان بـی 

حجاب صورت می گرفت. اما بعد از قانونی شدن حـجاب و بـرخورد بـا 

زنان بی حجاب و پاکسازی آن ها در مراکز شغلی، حجاب اجباری حتی 

توسط مخالفین نیز رعایت شد، به نحـوی که دیگر در سـطح جامعه بـا 

پدیده ی بی حجابی مواجه نبودیم؛ هر چند به دلیل بـی اعتقـادی طیف 

هایی از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، بـه تدریج پدیده ی بـد 

حجابی شكل گرفت.

     از طرف دیگر چون حد و حدود حجاب شرعی مورد نظر قانون گذار 

مشخص نبود و در این رابطه سلیقه ای عمل می شد، به تدریج زنانی به 

بهانه های عدم حفظ حجاب یا بد حجابی مورد برخورد قرار گرفتند.

     زنان کارمندی نیز که در ادارات رعایت امر حجاب را نمی کردند، به 

استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمول توبیخ کتبی بـا درج در 

پرونده یا اخراج از اداره قرار گرفتند.

 بر این اساس بود که:

، رسماً قانون حمایت از خانواده، ملغی اعالم شـد و جای  58     در بهار 

خود را به دادگاه های مدنی داد که حق طالق را بـه مراجع شـرعی می 

سپرد.

، سن ازدواج برای دختران از  سال به  سال تقـلیل  13     در بهار  18 58

یافت. بـه موازات آن، تحـصیل دختران ازدواج کرده در دبیرســتان ها 

ممنوع می شـود و خود بـه خود بـخش وسـیعی از دختران از تحـصیل 

محروم می شوند.

، حـق قـضاوت از زنان ســلب شــد. زنان دیگر نمی  58      در بـهار 

توانستند در رشته ی حقوق قضایی تحصیل کنند و کار آموزان حقـوق، 

سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.

، هنرستان های مختلط نیز از تصمیمات “انقالبـی” بـی  58     در بهار 

نصیب نماند و اعالم شد که این هنرستان ها باید تعطیل شوند. خود بـه 

خود دختران هنرسـتانی که مدرسـه ی مستقـلی نداشـتند، سـرگردان 

شدند.

، حكومت برای محـدود کردن مهد کودك کارخانجات و  58    در بهار 

ادارات وارد عمل شـد. بـانك مرکزی، وزارت آب، ســازمان بــرنامه و 

بودجه، کارخانجات استارالیت و مینو از آن جمله اند. این اقدامات مورد 
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اعتراض زنان قرار گرفت.

، مراکز رفاه خانواده بـه تعطیلی کشـانده شـدند و مراکز  58     در بهار 

کمك به کودکان و تنظیم خانواده محدود شـد. مددکاران اجتماعی که 

در این مراکز مشغول کار بودند به خدمات غیر تخصصی گماشته شدند. 

توزیع قرص های ضد حاملگی کامال ً محدود شـد و تنها در اختیار زنان 

40باالتر از  سـال قـرار گرفت. حـكومت ایران همه ی این اقـدامات را 

پیش از تدوین قانون اساسی اش انجام داد.

1357     همان گونه که اشـــاره گردید، گفتمان غالب در انقـــالب  

گفتمان پوپولیستی بود. این پوپولیسم در عین حال بـا خشـونت آمیخته 

بود. جو، زبان و رهبری غالب بر انقالب بهمن، تحمیل می نمود که بـه 

حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سكوی آینده به گذشـته نگاه 

می کنیم، می بینیم که خواسـته های دمكراتیك و حقـوق بشـر مطرح 

نبودند و بالطبع موضوعات خاص زنان نیز نمی توانسـت در مرکز قـرار 

گیرد. پس از انقــــــــالب، در زندگی زنان ایرانی 

دگرگونی چشــمگیری بـــه وجود آمد. چهار تغییر 

بزرگ، زندگی زن ایرانی را به گونه ی دیگری شكل 

داد. در این راســتا مهرداد درویش پور می نویســد: 

”چهار محور اصلی سیاست بعد از انقالب در رابطه با 

زنان از این قرار بود که هم چنان پا برجاست:

1- اجبـاری کردن حـجاب، 2- جدا سـاختن زنان از 

مردان، 3- تاکید بـر نقـش زن بـه مثابــه ی مادر و 

همسـر 4- تاکید بــر تفاوت امتیازات بــرتر مردان.       

”( 73( چالشگری زنان علیه نقش مردان، صفحه ی

1361     در سال  الیحه ی کار نیم وقـت زنان بـه 

تصویب رسید و بـیش تر زنان کار تمام وقـت را رها و نیم وقـت بـه کار 

15پرداختند. برنامه ی بازنشستگی تنظیم شد و زنان توانستند بـا  سـال 

کار از مزایا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. از زنان خواسته شد که با 

خانه نشستن راه را برای مردان بیكار بـاز کنند. در دویسـت و هشـتاد و 

، خانه  1371هشتمین جلسه ی شورای عالی انقالب فرهنگی در سـال 

داری و تربیت فرزندان، بزرگ ترین مسـئولیت و کار زن شـناخته شـد. 

بـیش تر مسـئولیت های زنان بـه کارهای زنانه مانند مامایی و آموزش 

محدود شد.

54    هم چنین بـنا بـر ماده ی  پیش نویس قـانون کار اسـالمی، زنان 

شوهردار به هنگام کاریابی و استخدام، بایستی از سوی شوهر پروانه ی 

کار کردن و فعالیت های اجتماعی را داشته باشند.

     با این همه با دگرگونی های سیاسی و اقتصادی کشور مانند: جنگ 

ایران و عراق و شرکت مردان در جنگ، گسـترش بـخش های دولتی، 

افزایش جمعیت شهری و نیاز به نیروی انسانی ارزان تر برای پیشـرفت 

های اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و همكاری با مردان پذیرفته شـد. 

روشن است که تحـصیالت، دانش و کاردانی در هر رشـته، راه را بـرای 

این پذیرش بازتر می کند. در حـالی که بـیش تر مردان بـا تحـصیالت 

دبیرستانی شانس بیش تری برای کاریابی داشتند، زنان نمی توانسـتند 

با چنین مدرکی به آسانی به کار مشغول شـوند. بنابـراین زنان ایران بـا 

تالش فراوان به سوی دانشگاه ها و آموزشـگاه های عالی روی آورده و 

با خانه نشستن و بیكاری سخت به مبارزه برخاستند؛ تا آن جا که شـمار 

دختران دانشجو در هر رشته بیش از پسران شد.

- لغو قانون حمایت خانواده؛ محـرومیت زنان از اشـتغال بـه       1358

قضاوت؛ اجبار زنان به پذیرش حـجاب اسـالم؛ جدائی زنان و مردان در 

سواحل دریا و مسابقات ورزشی؛ تظاهرات زنان در اعتراض به تحـمیل 

حجاب اسالمی و لغو قانون حمایت خانواده.

- بــا تصویب قــانون اساســی جمهوری       1359

اسالمی آیت ا... خمینی به مقـام ولی فقـیه گزیده می 

شود و احكام و سـنن اسـالمی نقـش زن در خانواده و 

جامعه را تعیین می کنند. بــا آغاز انقـــالب فرهنگی 

دانشـگاه های ایران تعطیل می شـوند. بـه زنان حـق 

شرکت در انتخابات عمومی با رعایت موازین اسالمی 

داده می شود.

- حدود حقـوق و آزادی های زنان را فتوای      1360

ولی فقیه تعیین می کند، به ویژه در موارد اختالف بین 

مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان.

- بر اسـاس احـكام اسـالمی، زنان از حـق حـضانت فرزندان      1361

خردسال خود پس از جدائی از همسر محروم می شوند؛ مدارس ابتدایی 

و دبیرستان ها منحصراً دخترانه یا پسرانه می شوند.

- گشت های پلیس ویژه ی مقابله با حجاب غیراسالمی آغاز       1362

می شود.

- حق انحصاری شوهر به طالق زن موکول به حـكم دادگاه       1368

های خاص، بر اساس موازین اسالمی می شود.

- به زنان اجازه داده می شـود بـه عنوان مشـاور قـضایی در       1373

دادگاه های ویژه خانوادگی حضور یابند.

- سازمان دیده بان حقوق بشر جایزه ی دفاع از حقوق زنان و       1376

کودکان خود را به شیرین عبـادی اعطاء می کند؛ در انتخابـات ریاسـت 

جمهوری، شمار کثیری از زنان بـه یك کاندیدا - محـمد خاتمی- رای 

می دهند.

نگاهی گذرا به آن چه بعد از انقالب نصیب زنان گردید
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- قـانون مصوب مجلس شـورای اسـالمی حـضور مشــاور       1377

حقوقی زن را در دادگاه های رسیدگی به دعاوی حـضانت کودکان الزام 

می کند.

- تعداد دانشجویان دختر وارد شـده بـه دانشـگاه ها از تعداد       1379

دانشجویان پسر باالتر می شود؛ دختران دانشجوی دانشگاه دخترانه ی 

قم در اعتراض به محرومیت از فراگرفتن برخی از دروس به سبب نبـود 

استادان زن در مقابل دانشگاه به تظاهرات دست می زنند...

     مقایســــه ی وضعیت کنونی و قبــــل از انقــــالب زنان ایران

در ایران بـعد از انقـالب مادر جوانی بـه خاطر قـتل فردی که می گوید 

قصد تجاوز به او را داشته به مرگ محكوم شد و قاضی گفته بود: شـكل 

لباس پوشیدن این خانم “زمینه را برای تجاوز او آماده کرده بـود”، زنان 

بسیاری به خاطر ترویج اندیشه های برابری خواهانه بـه زندان تعلیقـی 

1981محكوم شده اند، شورای نگهبان پایبـندی کشـور بـه معاهده ی  

سازمان ملل علیه تبعیض علیه زنان را وتو کرد.

     در دوران قبل از انقالب زمانی که زنان دارای حق رای شدند، اولین 

اعتراض توسط آقـای خمینی صورت گرفت. هم چنین تعدد زوجات در 

عمل غیرقانونی شده و قوانین طالق براساس برابـری زن و مرد تنظیم 

شده بود.

     انقالب قول حیثیت و برابری به زنان داد اما با گذشت سه دهه زنان 

از هر دو محروم اند، جمهوری اسالمی ایران به جای دنبـال کردن رویه 

ی قضایی انعطاف پذیری که شریعت اسالمی با آن سازگار است و خانم 

عبادی ترویج می کند، آنچه را فریده غیرت، وکیل پیشـرو حقـوق زنان 

“نسخه ی خشك استخوان” می خواند ترویج می کند.

     قوانین ایران پس از انقالب تعدد زوجات را احیا کرد، طالق از سوی 

زنان را بدون رضایت شوهر تقریباً غیرممكن ساخت و زنان را بـا عنوان 

“زناکار” به سنگسار محكوم کرد.

     در پی رشد شدید جمعیت در دهه ی اول انقالب، برنامه ریزی برای 

خانواده نرخ بـاروری ملی را بـه دو فرزند کاهش داد، میانگین عمر زنان 

1354هفتادو دو سال، یعنی دو سال بیش از مردان است. در سـال  نرخ 

بی سوادی زنان در نواحی روستایی نود درصد و در شهرها بیش از چهل 

و پنج درصد بود. اکنون میزان سـواد در میان دختران پانزده تا بیسـت و 

چهار ساله، به نود و هفت درصد رسـیده اسـت. در سـال های گذشـته، 

شمار دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی بیش از شمار مردان بود.

    علی رغم رشد تعداد زنان تحصیل کرده و بـا توجه بـه تورم، خانواده 

های زیادی نیستند که بتوانند با حقوق یك نفر زندگی کنند اما اقـتصاد 

قادر به ایجاد اشتغال نیست تا این زنان را جذب کند.

     “جریانی تاریخی” در ایران به راه افتاده اسـت. امروزه خیلی دخترها 

در اسـتان های ایران بـا پسـرهایی که خود انتخاب کرده اند ازدواج می 

کنند، نه آن هایی که والدین خواســـته اند؛ یك دهه قبـــل این پدیده 

ناشناخته بود. با این حال برخی والدین احساس خطر می کنند. در واقعه 

ای دردناك، پدری شیرازی دخترش را از تحصیل در مقطع کارشناسـی 

که در آن قبول شده بود منع کرد و دختر خود را به آتش کشید.

 پیش از انقالب دو زن در هیأت دولت حضور داشتند.

     پس از درگیری فراوان، سن بـلوغ زن از نه سـال بـه سـیزده سـال 

افزایش یافت، مهریه نیز اکنون با توجه بـه تورم محسـوب می شـود و 

دختران می توانند برای تحصیل در خارج از کشور بورس دریافت کنند.

     طی چند ســال گذشـــته یك صد و پنجاه زن در ســـازمان های 

غیردولتی ایران سرگرم فعالیت شده اند.

     تبدیل شدن این نهادها به حامیان موثر حقوق زنان زمان می برد اما 

این سازمان ها راهی برای دختران ایرانی است تا هویت خود را معرفی و 

اظهار وجود کنند.

     سازمان های غیردولتی در مقابل وحشـت محـافظه کاران از جامعه 

ی مدنی به شدت آسیب پذیرند.

     خشونت خانوادگی، خیانت به زناشویی و ایدز، چند برابر شده است.

     فرسایش ارزش های خانوادگی در ایران، تبعاتی را به دنبال داشـته 

اشت: یك سوم پیوندهای زناشویی به طالق منجر می شـود، درحـالی 

که در بیست سال قبل طالق امری نادر بود. با این حال، قـضاتی که بـا 

زنان- خواهان طالق، همدردی نشان دهند انگشت شمارند. زنان برای 

تضمین موافقت شوهر با طالق، اغلب مجبور بـه گذشـتن از مهریه می 

شوند.

مشكالتی مانند فحشا و اعتیاد در ایران بیداد می کند.

     هیچ کس نمی داند چه تعداد زن روسـپی در تهران هسـت، هرچند 

حضور آن ها در گوشه و کنار خیابان ها حاکی است شمار آن ها به ده ها 

هزار نفر می رســــــد، در مورد یك موضوع نیز اتفاق نظر وجود دارد: 

اکثریت زنان خودفروش، دختران فراری از خانواده های فقیر و متالشی 

شده اند و هر روز بر شمار آنها افزوده و از سن آنها کاسته می شود.

     در ایران بـه اشـعار فروغ فرخزاد، شــاعره ی ایرانی توجه ای ویژه  

نشان داده می شود. فروغ می گفت:

“تغییرات اجتماعی ایران به مفاهیمی مانند مذهب، اخالقـیات و عشـق 

معنای تازه ای بخشیده است.”

     اما با گذشت چهل و پنج سال از دوران او، بـیان چنین اظهاراتی می 

توانند گوینده را راهی زندان کند ولی قـضات جمهوری اســالمی نمی 

توانند انبوه زنان جوان ایرانی را از همدلی با این نگاه منع کنند.

* محقق و فعال حقوق بشر
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     در زمانی نه چندان دور در آفریقای جنوبی برای نوشتن منشور آزادی، 

اطالعیه هایی در شهرك ها و روستاهای تمام کشور منتشر و توزیع شـد. 

در این اطالعیه آماده بود: اگر می توانستید قانون را شما بنویسـید، چه می 

کردید؟ چگونه می توانید آفریقای جنوبی را به سرزمین خوشبختی بـرای 

همه ی مردم آن تبـدیل کنید؟ و حـاال در ایران می خواهیم متن حقــوق 

شهروندی بنویسیم؛ آیا واقعاً می خواهیم ایران را به سرزمین خوشبـختی 

بـرای همه ی مردم ایران - بــدون هیچ اســتثنا و خودی و غیر خودی- 

تبدیل کنیم؟ فكر می کنم اولین کار، شناسایی نیت مان و روراست بـودن 

با خود است و اگر نیت مان سرزمین خوشبختی بـرای همه ی مردم ایران 

نباشد، قانون مان، قـانون شـهروندی نخواهد بـود. چه دوسـت داشـتنی 

خواهد بود اگر صداقـت را بـه عنوان اولین حـق خود و مخاطب در همین 

مرحله رعایت کنیم.

     با فرض این که صادقانه نیت مان شناختن سرزمین خوشبختی بـرای 

همه ی مردم ایران باشد، عده ای بر این باوراند که، قوانین موجود کاستی 

دارد و الزم است اصالحش کرد و عده ای می گویند مشكل اجرای قوانین 

است و عده ای هم مشكل را هر دو می دانند؛ در نتیجه در پیوستار قـانون 

مندی یك جامعه، می توان در یك طرف کیفیت قانون و اجرای آن را قرار 

داد و در طرف دیگر قانون گریزی و قانون شـكنی مردم را. یكی از عوامل 

قانون گریزی قـوانین غیرعادالنه و تبـعیض آمیز اسـت؛ عده ای بـر این 

باوراند که وقتی انسان “از حق زندگی کردن به شیوه ای که به آن اعتقـاد 

دارد، محـروم می شـود چاره ی دیگری جز ترد ندارند.” در نتیجه فكر می 

کنم وارد بحـث الویت کیفیت قـانون و اجرای آن یا قــانون گریزی مردم 

شدن، وارد بحث مرغ و تخم مرغ شدن است. از همین رو حـق را نه دادن 

نه گرفتن، بلكه رعایت کردن می دانم.

      هر فرد، سازمان و حكومتی با رعایت حقـوق خود می تواند هم زمان 

به رعایت حقوق خود و دیگران و سرعت بخشیدن بـه سـاختن سـرزمین 

خوشبختی برای همه ی ایرانیان کمك کند. قبول دارم قانون و اجرای آن 

یكی از ابزار آموزش و تغییر رفتار جامعه است و شـرط کارایی این وسـیله، 

کیفیت قانون است و چه بسا گاه قوانین محـرك افزایش عدم صداقـت و 

عدم برابـری بــرای پذیرفته 

شدن، به دسـت آوردن امنیت 

و یا تصاحب امكانی می شـود 

کـه وجـود یـك موضـوع در 

جامعه مورد کاهش تبـــع آن 

می شـــود و این یعنی عادی 

شدن یك رویداد نامعمول و از 

دست دادن حساسیت و در پی 

اش پذیرش یا انفعال. بــــه 

عنوان مثال در کشـور ما کارکرد وجود سـوال از مذهب افراد، در بـرگه ی 

پذیرش بیمارستان چیست؟ آیا این شهادت موجب پذیرش یا عدم پذیرش 

بیمار و یا دریافت درمانی متفاوت خواهد شد؟ به همین رویه وجود سوال از 

مذهب در فرم گذرنامه، دانشـگاه، اســتخدام ادارات دولتی و بســیاری از 

ادارات خصوصی چیسـت؟ آیا این سـوال رایج در اکثر فرم های رســمی 

23کشور با اصل  قانون اساسی مبـنی بـر عدم تفتیش عقـاید، هم خوانی 

دارد؟ آیا این یكی از مواردی نیســـت که لزوم تغییر، تصریح، تكمیل و یا 

اصالح قانون را برای رفع تبعیض و افزایش آزادی عقیده می طلبـد؟ و هم 

زمان هربـار هر کدام از ما ایرانیان بـا هر اعتقـادی، فرمی را بـا ســوال از 

مذهب در آن دیدیم، به چه فكر کردیم؟ چه واکنشـی نشـان دادیم؟ یا اگر 

مسئولی بـودیم و فردی را دیدیم که پاسـخی متفاوت از تصور رایج ذهنی 

مان بـه سـوال از مذهب داده بـود، چه احسـاس یا فكری می کردیم؟ در 

واکنش ما چه اثری داشت؟ برای من، همین هم زمانی این دو سر پیوستار 

یعنی از طرفی کیفیت قــانون و از طرف دیگر قــانون گریزی و یا همان 

مسئولیت افراد، گواهی است از رعایت کردن حقوق توسط هر فرد و نهاد و 

به عبارت دیگر هر کدام از ما ایرانیان در هر کجا با هر حیطه ی مسـئولیت 

فردی و اجتماعی که داریم، از مسـئولیت قـانون گذاری تا اجرای قــانون 

سعی کنیم قدمی برای ساختن سـرزمین خوشبـختی بـرای همه ی مردم 

ایران برداریم و این حاصل نمی شود مگر یادمان باشد، حق رعایت کردنی 

است نه دادنی یا گرفتنی.

کامران رحیمیان

حق رعایت کردنی است

زندانی عقیدتی محبوس

در زندان رجایی شهر کرج

توزیع نامناسب و توهین آمیز سبد کاال در بین مردم
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     دکتر غالمعلی بسكی در بهمن ماه سال1310 در سبزوار متولد شـد. وی که در سـال 

1345 با مدرك تخصص جراحی زنان از دانشگاه علوم پزشـكی تهران فارغ التحـصیل 

 ، 40شده است، سرشناس ترین هوادار محیط زیست ایرانی است. وی در اواخر دهه ی 

زندگی شهری را رها کرد و پس از درمان بیماری هایش، به مرور تبدیل بـه یك گیاه خوار 

مطلق شــد و زندگی خود را وقــف دفاع از محـــیط زیســـت و تبـــلیغ گیاه خواری                 

کرده است.

     دکتر بسكی هم چنین بسـیاری از اموال خود را صرف امور خیریه کرده اسـت که از جمله ی آن ها تاسـیس بیمارسـتان و زایشـگاه دکتر 

بسكی، تاسیس مدرسه ی تیزهوشان و نیز خانه ی ریاضی استان گلستان و سرای گاندی (تیزهوشان فقیر در روستاها) و وقف شـش منزل 

مسكونی در مشهد است.

80     او که حاال و پس از  سال سن، دچار سكته ی مغزی شده و در تكلم نیز مشكل دارد، به مدد همكارانش مصاحبه بـا ماهنامه ی خط صلح 

را با محبت بسیار پذیرفت...

گفتگو از 
پانته آ بهرامی

41

گفتگو با دکتر غالمعلی بسكی، پدر طبیعت و محیط زیست ایران

 

     فضای سبز یعنی همه چیز. اگر اکنون کره ی زمین قابل زندگی 

است، به خاطر فضای سبز است. به خاطر جنگل ها و درخت هاست. 

درخت ها کربـن را از هوا می گیرند و بــا آن مواد آلی می ســازند و 

اکسیژن تولید می کنند. فتو سنتز پایه ی اصلی حیات است. همه ی 

مواد غذایی حاصل فوتو سنتز است.آن وقت بشـر می آید درختان را 

می اندازد. یكی از مهم ترین راه های نجات کره ی زمین کاشـــت 

درخت است. اما کسی به آن توجه نمی کند. وقتی می خواهید پروانه 

ساخت یا پایان کار ساختمان بگیرید، به همه چیز دقـت می کنند جز 

فضای سبز آن. هیچ الزامی نیست که درخت بكارید؛ اجباری نیست. 

اما هزار چیز دیگر الزامی است.

     در ایران با این وضعی که ما پیش می رویم به قول شـما بـعد از 

40 تا 50 سـال دیگر جنگلی نمی ماند. در شــمال ایران مساحــت 

1/8جنگل ها در  سال پیش قریب به 6 میلیون هكتار بـوده. االن  70

میلیون هكتار باقی مانده. این ها جنگل های هیرکانی است. فقط در 

          دکتر بسكی، شما را به حق پدر محیط زیسـت ایران 

می نامند و گمان می کنیم که بیش ترین جذابیت در کار شما 

ارائه ی راه حل های عملی و فردی برای بهینه سازی محـیط 

زیسـت اسـت و زندگی خود شـما نمونه ی بــارزی از این 

آمیختگی با طبیعت است... به عنوان اولین سوال از شما می 

پرسـیم که با توجه به این که ســاالنه 1 و نیم تا 2 درصد از 

جنگل های ایران نابود می شود، آیا بـا این میزان از آسـیب، 

50ایران تا  سال دیگر کامالً بـا فقـدان فضای سبـز مواجه 

2060خواهد شد و سال های  تا  سـال های نابـودی  2050

کامل جنگل های ایران خواهد بود؟ این آمار تا چه حد صحت 

دارد و اگر صحیح است وظیفه ی دولت و مردم چیست؟

این منطقه و مقدار بسیار کمی در آذربـایجان وجود دارد. این جنگل 

40ها  میلیون سال قـدمت دارند. در جای دیگری از جهان پیدا نمی 

شوند. به آن ها می گویند موزه ی طبیعی. آن ها ذخایر ژنتیكی ایران 

هستند. جا دارد برای حفظ آن ها خیلی وقت و سـرمایه صرف شـود. 

اما مگر حــرص و طمع و انبــوهی جمعیت امان می دهد؟ همه می 

خواهند ویال داشته باشند. دولت هم کاری ندارد. این ها بـاید بـرای 

نسـل های آینده حـفظ شــوند. وظیفه ی دولت حــفظ این جنگل 

هاست؛ هر دولتی. دولت باید برنامه ی جامع بـرای حـفظ جنگل ها 

داشته باشد و تدوین کند. باید همه ی مسائل مربوط به جنگل ها در 

این برنامه دیده شود و لحاظ شود. نباید در نزدیك جنگل کارخانه ی 

سیمان بسازند. نباید مجتمع های بزرگ مسكونی یا تفریحی و جاده 

های متعدد در این منطقه ی بسیار با ارزش، بـدون هیچ محاسبـه و 

بدون ارزیابی زیست محیطی احداث شـود. دولت بـاید قـویاً نظارت 

کند. باید تمام پروژه هایی که برای شمال کشور و حوالی منطقـه ی 

جنگلی طراحی می شوند، مورد ارزیابی زیست محیطی قـرار گیرند. 

هر ملتی دارائی های طبیعی دارد. دارایی طبیعی هر کشوری، ثروت 

آن کشور است و باید صرف آبـادانی کشـور و رفاه مردم آن شـود نه 

این که مثل پول نقد خرج شود. مردم هم باید آموزش ببـینند و بـاید 

طمع خود را کم کنند. باید بدانند که این جنگل ها اگر روزی از بـین 

بروند، مثل ببر مازندران و شیر ایرانی که برای همیشه از میان رفتند، 

اکو سیســـتم ایران چنان لطمه ای می خورد که دیگر چیزی، مانند 

ایرانی که ما اکنون می شناسیم، وجود نخواهد داشت. جمعیت بـاید 

کنترل شـود تا این قـدر بـه جنگل ها فشـار نیاید. مردم هم بـاید در 

حفاظت از جنگل ها نفع داشته باشند و خودشان از آن حـفاظت کنند 

وآن را نابـود نكنند. پس آموزش مردم، ارتقـاء سـطح زندگی آن ها، 
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مبـارزه بـا اعتیاد و بســیاری از 

دیگر اقدامات توسعه ای همه و 

همه در حـــفظ جنگل ها اثر و 

نقش دارند.

 

      ما هم در این زمینه کمبود بسیار داریم. باید سرمایه و بودجه ی 

بیش تری را برای این افراد اختصاص دهیم. برای حـفظ یك ثروت 

بزرگ، باید خرج کرد. همین را بـاید بـفهمیم. االن همین هایی هم 

که داریم، دل ســرداند، چون هم دســـتمزد زیادی ندارند و هم در 

معرض خطراند. چند نفرشان را شكارچی ها کشته اند و برخی شـان 

هم که از خود دفاع کرده اند، االن باید دیه بدند و در زندان اند. بـاید 

قدرت و اعتبار بیش تری به این نیرو داد.

       

     مهم ترین عامل  آلودگی هوای شـهرها، از جمله شــهر تهران، 

91تردد تعداد زیادی خودرو است. تولید اتومبیل ایران در سال  که به 

850علت تحریم ها و بحـران، کاهش پیدا کرد بـه حـدود  هزار می 

رسید و امسال حتماً بیش تر هم شده. کارخانه ها سالی قریب به یك 

1500میلیون اتومبــیل تولید می کنند. در تهران روزانه بـــیش از  

          همان طور کـه مـی 

دانید، حــــدود 7/8درصد 

اراضی کشــور ما، تحــت 

کنترل سـازمان حـفاظت از 

محیط زیست اسـت. یعنی 

13 میلیون هكتار که، بـــرای کنترل آن بـــه تعداد زیادی 

جنگلبان نیاز است. در برخی کشورها حتی شـروع بـه آتش 

زدن و جرقـه زدن هم مجازات زندان دارد اما ما کمكاری می 

کنیم چون محیط بـان و شكاربـان و جنگلبـان نداریم. علت 

این امر چیست؟

   آمارها نشان می دهد که در روزهای تشـدید آلودگی 

60هوای تهران، شمار بیماران تنفسی تا درصد افزایش می 

یابد. آلودگی هوا هم چنین بیش ترین عامل مرتبط با تشدید 

بیماری های سیستم قلبی، عروقـی و ریوی اسـت. بـه نظر 

شما مهم ترین عامل آلودگی شهرهای ایران به ویژه تهران 

چیسـت؛ ماشـین های زیاد، کارخانه های غیر اسـتاندارد یا 

عوامل دیگری؟ راه کار موثر برای مبـارزه بـا آلودگی هوا در 

سطح خرد وکالن چیست؟

اتومبـیل پالك می شــود. خب 

هیچ کس نپرسیده بـرای چه این 

همه اتوموبیل کم کیفیت را تولید 

می کنیم. برایمان ارز خارجی می 

آورد؟ نه؛ هیچ کشـوری این ها را 

نمی خرد. هیچ ارزیابـی زیســت 

محیطی، اجتماعی و بهداشتی در 

این بـاره بـه عمل نیامده. خودرو 

سـازان بــاید جواب بــدهند. آیا 

درسـت اســت که مردم مریض 

بشوند و به بیمارستان بروند و دچار بیماری های خطرناك بشوند که 

یك عده پول در بـــــــــیاورند؟ این گونه تولید خودروی دولتی و 

انحصاری و بدون ارزیابی از نیازها و ظرفیت های کشور، اصالً قابل 

قبول نیسـت. آلودگی هوای تهران بـه درجه ی خطرناکی رسـیده و 

مشهد هم تقریباً همین طور است بنابـراین ادامه ی این تولید، اصالً 

توجیهی ندارد. 

     عامل مهم دوم کارخانجات آالینده مثل ســـیمان آبــــیك و 

پاالیشـگاه تهران و نیروگاه ها و غیره اسـت. این ها هم بــاید فیلتر 

گذاری بشوند و بعد هم خیلی کارخانه ها باید از این منطقه بروند. در 

تهران مقـــدار زیادی وســـایل گرمایش خانگی و غیر خانگی غیر 

استاندارد هم هست که همه آلودگی زا هستند.

     بنابـراین خالصه آن اسـت که بـاید اوالً تولید اتومبـیل بســیار 

کاهش یابد. یعنی باید عرضه کم شود. بـه جای آن بـاید شـدیداً در 

قطارهای سبك شهری و اتوبوس های بی آر تی پیشرفته، سـرمایه 

گذاری شود و از فن آوری پیشـرفته اسـتفاده شـود. بـاید کارخانه ها 

فیلتر گذاری شوند و بسیاری نقل مكان کنند. باید وسایل گرمایش با 

بهره وری باال و تمیز سوز به کار گرفته شوند و خیلی باید های دیگر. 

مردم هم باید برای استفاده از قطار و اتوبـوس البـی کنند و از دولت 

آن را بخواهند.

     

     آلودگی هوای اهواز، ناشـی از ریزگرد هاسـت. دولت ترکیه  بــا 

47احداث سد در آن منطقه  میلیارد متر مكعب آب را از مسـیر خارج 

      طبــــــق آمارهای جهانی، اهواز جزو آلوده ترین 

شهرهای جهان اسـت. مهم ترین عامل آلودگی هوا در این 

شهر چیست؟ مردم برای حل این معضل، به سـهم خود، چه 

باید بكنند؟
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کرده در نتیجه زمین های بعد از سد، به شدت خشك شده اند و بـاد، 

خاك آن ها را با خود می برد. این مسئله باید از طریق دیپلماسی و از 

طریق بوته کاری و درخت کاری حـل بشـود. مردم فقـط می توانند 

درخت بیش تری بكارند و از معماری قـدیم ایران بـیش تر اسـتفاده 

کنند. کار اصلی با دولت است که مردم را بسیج کند.

       

     مردم باید مثل قدیم ها زندگی کنند. منظورم این نیسـت که بـه 

عقب برگردند، بلكه 

آن است که از کارها 

و تجربـیات قــدیم 

بـهره بـگیرند و بــا 

طبــیعت دوســـت 

باشـند، نه دشـمن و 

زود شیفته ی هر چه 

از غـرب مـی آیــد 

نشوند و از آن تقـلید 

نكنند. ســعی کنند 

خودشـان باشــند و 

مطابق با طبـیعت و 

اقــلیم خودشـــان 

زندگی و مصرف کنند. قدیم کسی از پالسـتیك اسـتفاده نمی کرد. 

سفره ها پارچه ای بود. دستمال ها پارچه ای بود و بـعد از هر مصرف 

آن را می شستند. در تابستان ها  به هر خانه که می رفتی بـرای رفع 

عطش بـرای شـما یا شربـت گالب می آوردند یا شربـت آلبـالو و یا 

آبلیمو و امثالهم. همه در داخل لیوان های شیشـه ای یا سـفالی و بـا 

قاشق های چای خوری فلزی و قابـل شستشـو بـود. در نتیجه همه 

چیز دوباره و دوباره استفاده می شد. اکنون به جای آن ها پپسـی می 

دهند و کوکا و همه هم در ظرف های پالسـتیكی و پر از رنگ های 

صنعتی؛ یعنی چیزی که تمامش سم است. مقدار زیادی هم قند دارد 

و مقداری رنگ و مقداری گاز کربنیك که همه اش زیان آور اسـت. 

غذا را هم در بسیاری جاها در ظروف یك بار مصرف می ریزند و بـه 

نظر خودشـان و نیز بـه نظر وزارت بهداشـت و درمان این دیگر اوج 

   تجربه ی شخصی شما برای رویارویی صلح آمیز بـا 

طبیعت چیسـت؟ بـرای مثال در خصوص موضوع زبـاله ها، 

مردم برای کم تر تولید کردن زباله چه بـاید بـكنند؟ در این 

مورد از تجربیات عملی خود برایمان بگویید...

بهداشت اسـت. خب نتیجه این که ظرف پالسـتیك که مظروف آن 

داغ است، از خود مواد سـمی آزاد می کند؛ مثل پولی وینیل ها و کلی 

هم زباله تولید می شود. االن طوری است که یك مهمانی ناهار یك 

وزارت خانه یا حتی ناهاری که در عاشـورا می دهند، خودش مقـدار 

زیادی زباله تولید می کند. بعد باید کلی انرژی صرف جمع آوری این 

زباله ها شود و تازه کلی هم انرژی باید صرف نابود کردن و سوزاندن 

و دفن آن ها در زیر زمین شود. پس می بینید که چه قدر زباله از نظر 

اقتصادی زیان آور است. و چه قدر اقتصادی است که ما جلوی تولید 

400آن را بـگیریم. نه این که از مكه بـیاییم و مهمانی بــدهیم و  تا 

ظرف یك بار مصرف بریزیم توی دل طبیعت و غیره.

     این سبـك زندگی ما همه اش زیان آور اسـت. هم بـرای ما هم 

برای طبیعت. قدیم 

همه چیز را دور نمی 

ریختند. اما امـروزه 

همه چیز دور ریخته 

می شــــود. اصالً 

اقتصاد مبتنی بر دور 

ریختن مواد اکنـون 

خـــود یكــــی از 

مشـكالت بشـریت 

است. تحـلیل گران 

محیط زیسـت سـه 

عامل اقــتصادی را 

در تخریب محــیط 

زیست و نابودی آینده ی بشر عامل اصلی می دانند که عبارت اند: از 

اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسیلی، اتوموبیل، محـور و دور ریزنده 

ی مواد. این سه به اضافه ی رشـد انفجاری جمعیت، کره ی زمین را 

بـه محـیطی تبـدیل کرده اند که دیگر جای مناسبـی بـرای زندگی 

نیست. تمام بیابان های ما اکنون پر از زبـاله اسـت. پر از پالسـتیك 

است. رودخانه ها پر از زباله اسـت. کنار دریای خزر پر از پالسـتیك 

است. زمین های کشاورزی سرخس پوشیده از پالستیك است. خب 

این ها را باید مدیریت کرد. طبـیعت ظرفیت جذب معینی دارد . نمی 

توان پیوسته در آن زباله ریخت و انتظار داشت که هیچ تغییری نكند 

و همان شرایط قبل را داشته باشد. در جنگل گلسـتان که من سـال 

هاســـت در آن زندگی می کنم، نهرهایی بـــود که آب آن ها یك 

گوسفند بزرگ را با خود می برد. اکنون اغلب آن ها یا خشك شده یا 

دکتر بسكی در حال کلنگ زنی بوستان بسكی- عكس از سبزوار نیوزدکتر بسكی در حال کلنگ زنی بوستان بسكی- عكس از سبزوار نیوز
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بسیار کم آب است. مصرف زیاد سوخت این کار را بـا ما کرده و کره 

ی زمین را گرم و هوا را آلوده کرده اســت. من در زندگی خودم نه از 

پالسـتیك سـرطان زا اسـتفاده می کنم، نه نوشابـه ریخته شـده در 

قوطی های پالستیكی را می خورم (اصالً نوشابـه نمی خورم) نه بـه 

تجمل و مصرف زیاد توجهی دارم. آب را هم در کوزه مـی ریـزم و از 

دبه های پالستیكی استفاده نمی کنم.

 

     من خام گیاه خوار هستم.  یعنی فقط مواد گیاهی خام می خورم. 

در فامیل من تاندانس سرطان زیاد بـوده و من پس از بررسـی های 

زیاد به این نتیجه رسیدم که فقط خام گیاه خواری می تواند من را از 

شر این بیماری مصون بدارد. اکنون قـریب بـه بیسـت و چند سـال 

اسـت که این گونه غذا ها را می خورم و خیلی هم راحـتم. نه چربـی 

من بـاال می رود و نه فشـار خون. ورزش و خوردن غذا های گیاهی 

خام مثل سبزیجات، هسته های گیاهی و میوه جات نقش بزرگی در 

سالمت من داشته. من اصالً مثل بقـیه مریض نمی شـوم. دسـتگاه 

گوارش من هم خیلی خوب کار می کند. خوردن غذا های حــیوانی 

بـرای انسـان مضر اسـت و بـرای طبـیعت هم مضر اســت. همین 

دامداری های بزرگ یكی از عوامل اصلی انتشار گاز متان هستند که 

از قوی ترین گاز های گلخانه ای است و چندین برابـر گاز کربـنیك 

در ایجاد پدیده ی گلخانه ای و گرم کـردن کـره ی زمیـن اثـر دارد. 

روغن حـیوانی که روغنی اسـت اشبـاع شــده از عوامل اصلی آترو 

اسكلروز و انفارکتوس میو کارد است. مردم بـه محـض این که پول 

دار تر می شوند و وضع مالی شان بهبود می یابـد، سـعی می کنند از 

پلكان زنجیره غذایی باال بروند و غذاهای حیوانی بیش تری مصرف 

می کنند. غذاهایی مانند گوشت و تخم مرغ و شیر و بسـتنی و غیره 

اکنون همگی با مصرف مقادیر زیادی غالت تولید می شوند. گاو ها 

و ماکیان، ذرت و سـویا و غیره را می خورند تا آن ها که بـاالتر قـرار 

دارند، گوشت بخورند و در نتیجه آن ها که پایین تراند، بدون غذا می 

مانند. من صبـح ها چیز زیادی نمی خورم. یك لیوان آبـمیوه بـرایم 

کافی است. سبزیجات، بـه خصوص دارچین در غذای روزانه ی من 

سهم زیادی دارند. ترب، کدو، سـیب ، جوانه ی گندم، جوانه ی جو و 

سویا نیز از اجزای آن هستند.

          برای شما تغذیه ی سالم در پیوند بـا بـرخورد صلح 

آمیز و نه آلودگی محیط زیست بـه چه معناسـت؟ از چه نوع 

تغذیه و گیاهانی استفاده می کنید؟

  

     من سال هاسـت که در منزل شـخصی خود در جنگل گلسـتان 

زندگی می کنم و سعی می کنم تا آن جا که ممكن است شب ها و به 

هنگام خواب در شهر نباشم. اما در رابطه با سوال شما باید بگویم که 

جواب شما مثبـت است.کاشـتن گیاهان در منازل شـهری اکنون نه 

تنها کامالً امكان پذیر است، بلكه کامالً رواج هم پیدا کرده. درختان 

و گیاهان و فضای سبز چیزی است که بشر بـه آن ها نیازمند اسـت. 

تمام دوران تكامل بشر به عنوان یك گونه در دل طبیعت گذشـته و 

طبیعت بشـر بـا آن خو گرفته اسـت. در بررسـی هایی که در یكی از 

بیمارستان های ایاالت متحده ی امریكا صورت گرفته، دیده اند که 

آن دسته از بیماران که پنجره ی اتاقشان به حیاط بیمارستان است و 

فضای سبز را می بینند، از آن دسته که پنجره شان رو بـه دیوار های 

بتونی دارد، زود تر بهبود می یابند ( با بیماری مشابـه) بـاید در منازل 

درخت و میوه کاشت.

     این کار االن در خیلی از جاها صورت می گیرد. در همین گنبــد 

کاووس ما کسی را داریم که در پشت بـام منزل خود انگور کاشـته و 

قریب به یك تن محصول می گیرد. در مشهد آقای سجادی بـاالی 

پشت بام خود همه چیز کاشته و کلی محـصول تولید می کند. اصال 

این کار باید تشویق شود. شهرداری برای دادن پروانه ی سـاختمان 

هزار شرط دارد، اما درخت کاری اصال جزو آن نیست. بـاید اجبـاری 

شود. باید همه ی خانه ها فضای سبز کافی داشته باشـند و درخت و 

میوه بكارند و آبیاری قطره ای کنند. من در شمال و گلستان این کار 

را کرده ام و انگور کاشــــته ام و نتیجه ی آن هم بســـــیار خوب        

بوده است.

 

     تغذیه ی سالم و گیاهی، هوای سالم جنگل گلسـتان و ورزش و 

فعالیت بدنی.

 

          آیا اساساً در زندگی شهری، آشتی با محیط زیستی 

که شما در نظر دارید، مثل کاشتن گیاهان در منزل  قابل اجرا 

و امكان پذیر است؟

           اگر بخواهید دست بر روی سـه نكته از زندگی خود 

بــگذارید که زندگی ســالمی را پس از دوره ی اولیه ی پر 

تالطم که، به شـمال ایران پناه بـردید؛ گذراندید، این سـه 

نكته چیست؟

          از اینكه مصاحبه با ماهنامه ی خط صلح را پذیرفتید، 

بی نهایت سپاسگزاریم.
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درآمدی برعدالت اجتماعی و روز جهانی آن

مصطفی رحمانی

عدالت اجتماعی چیست؟

ایده ی اصلی عدالت اجتماعی

   عدالت اجتماعی یكی از داللت های مفهوم عدالت است که منظور از 

آن تخصیص”منصفانه” منابع در یك جامعه است. به این معنا قانون باید 

به سطح قابل قبولی از برابری واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع 

منصفانه ی منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند.

    امروزه در جریان اصلی سیاسی، سه نظریه ی فلسفه ی سیاسی و سه 

مكتب اصلی عدالت وجود دارد:

1-آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تاثیر گذار و مجادله برانگیزاند، 

مبنای نظریه های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند؛ 

نظیر فلسفه ی عینیت گرای نیچه ای آین رند. مهم ترین کار روش 

شناسانه ی ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصالحی و توزیعی بود.

2- نظریه های قرارداد اجتماعی که آموزه های لیبرال کالسیك خود را با 

فرضیه ی معروف قرارداد اجتماعی توجیه می کند: فرض می شود جامعه 

ی لیبرال و دمكراتیك مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خود مختار 

است.

3- فایده گرایی، فلسفه ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: 

نفوذ و قدرت فایده گرایی نیروی اصلی پشتیبان استحكام و قوی کردن 

فلسفه ی سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش فایده گرایی توسط 

علم اقتصاد نئو کالسیك. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معموالً 

منتقدانه) نسبت به ایده های فایده گرایانه شروع می شوند.

   خواست عدالت اجتماعی همواره این پرسش را طرح می کند که حقوق، 

موقعیت ها و نعمات مادی و غیرمادی در یك جامعه چگونه تقسیم می 

شوند. این خواست ناظر بر منازعاتی است که تعیین می کند هر کس چه 

چیز و تا چه اندازه باید در اختیار داشته باشد. از آن جا که در هر جامعه ای 

در کنار دارایی ها طبعاً هزینه هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز 

وجود دارد که بار این هزینه ها را چگونه می توان عادالنه و به گونه ای 

متناسب و با توجه به میزان درآمدها بر شانه های همگان تقسیم کرد.

   اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را با انتظارات هنجاری برای تقسیم 

نعمات و هزینه های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی از عدالت اجتماعی 

دست می یابیم که عمری نسبتاً کوتاه دارد و به نیمه ی دوم سده ی 

بیستم باز می گردد. با پیدایش دولت های رفاه در دهه های پس از جنگ 

دوم جهانی، کشمكش های سیاسی بر سر موضوع عدالت اجتماعی، به 

گونه ای مشخص در برنامه های احزاب سیاسی بازتاب یافت.

70   در حالی که در دهه های و میالدی سده ی بیستم، عدالت  60

اجتماعی عمدتاً تقسیم و بازتقسیم عادالنه ی ثروت را به ذهن متبادر می 

کرد، امروزه موضوع بیش تر بر سر تقسیم عادالنه ی شانس ها و فرصت 

هایی ست که تحقق برنامه ی زندگی فرد را ممكن می سازند. به دیگر 

سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها دربرگیرنده ی تضمین های مادی و 

برخورداری از رفاه اجتماعی 

نیست، بلكه پیش از هر چیز 

امكان دستیابی به آموزش، 

فرهنگ و نیز مشارکت 

سیاسی را نیز در بر می گیرد.

   می توان برای عدالت 

اجتماعی پنج بعد به قرار زیر 

ارائه کرد:

1- جلوگیری از گسترش فقر و تالش برای ریشه کن ساختن آن.

2- افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش.

3- افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت های شغلی بیش تر و 

تقسیم متناسب تر درآمدها.

4- توجه به نقش ویژه ی زنان.

5- ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادالنه میان سطح 

درآمد و هزینه های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره.

   روز جهانی عدالت اجتماعی، روزی است جهت به رسمیت شناختن نیاز 

به ترویج تالش برای مقابله با مسائلی چون فقر، بیكاری. مجمع عمومی 

2007سازمان ملل متحد، روز بیستم فوریه را در تاریخ  فوریه  به عنوان  26

2009روز جهانی عدالت اجتماعی تصویب کرد که از سال  اجرایی شد.

    با به رسمیت شناخته شدن این روز توسط اجالس جهانی، توسعه ی 

اجتماعی، با هدف عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگ و برابری در 

درون و میان کشورها و عدالت اجتماعی، برابری و تساوی، ارزش های 

اساسی تمامی جوامع را تشكیل می دهند.

   برای رسیدن به ”یك جامعه برای همه” دولت ها متعهد شدند تا 

چارچوبی برای اقدام به ارتقاء عدالت اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی 

تشكیل دهند. آن ها هم چنین متعهد به ترویج توزیع عادالنه ی درآمد و 

دسترسی بیش تر به منابع از طریق تساوی حقوق، برابری و فرصت برای 

همه، شدند.

   دولت ها به عالوه به رسمیت شناختند که رشد اقتصادی بایستی 

برابری و عدالت اجتماعی را ترویج کند و این که “یك جامعه برای همه” 

بایستی بر پایه ی عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر و آزادی های 

پایه ای باشد.

منابع:

858راتلج، دایره المعارف اقتصاد سیاسی بین الملل: مطالب جی- او، صفحه 

1971جان راویس، تئوری عدالت، 

1982ای بی آتكینسون، عدالت اجتماعی و سیاست عمومی 

2003جی کیتچینگ، در جستجوی عدالت اجتماعی از راه جهانی سازی 

وبسایت سازمان ملل متحد

روز جهانی عدالت اجتماعی
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    موالنا محمد حسین گرگیچ، امام جمعه ی اهل سنت آزاد شـهر، از روحـانیون بـا نفوذ اهل سـنت در ایران 

است. وی یكی از روحانیون منتقد حكومت ایران است که همواره در دفاع از حقوق اهل سـنت ایران پیش رو 

بوده است موالنا گرگیج، در کنار فعالیت های مذهبی خود نقش میانجی در آزادی دو سرباز را که توسـط گروه 

های تندروی مسلح به گروگان گرفته شده بودند نیز، در کارنامه ی خود دارد. فعالیت های بشردوستانه ی این 

امام جمعه، در کسب رضایت از خانواده ی مقتولین برای نجات زندانیان محكوم اعدام نیز، وی را شهره ی عموم مردم منطقـه کرده اسـت. 

30وی تا کنون موفق به نجات  زندانی محكوم به اعدام از مرگ شده است...

گفتگو از 
بهروز جاوید تهرانی

امام جمعه ی آزادشهر: با اعدام میانه ی خوبی ندارم

گفتگو با موالنا گرگیچ، امام جمعه ی آزادشهر

 

     خیر؛ این موضوع بـه عنوان امام جمعه از وظایف رسـمی بــنده 

32نیست بلكه یك انگیزه ی بشردوستانه هست؛ طبق آیه ی  سوره 

ی مائده (و منْ أحیاها فَكَأنّما أحیا النّاس جمیعا) و هـرکـس نفسـی 

را زنـده کـنـد، گویا همه ی مردم را زنده کرده است.

     هدف رضامندی خدا بـوده اسـت. مواردی را که شـرع اسـالمی 

اســتثناء کرده اســت ( والیقتُلون النّفس الّتی حرم اللـّه إالّ بِالحقّ)                        

(ترجمه: و انسـانی 

را کــه خداونـــد 

خونش را حـــرام 

کرده است، به قتل 

نمی رسـانند؛ مگر 

بـه حـق) که بــه 

عنوان حــــــدود 

شـرعی شــناخته 

شده اند و از حـیطه 

ی قــدرت بشــر 

خارج هســتند. در 

بقـیه ی موارد بــا 

اعــدام میانــه ی 

          شما امام جمعه ی اهل سنت آزاد شـهر هسـتید. آیا 

تالش برای نجات شـهروندان محـكوم بـه اعدام از مرگ، 

جزئی از وظایف رسمی شـما بـه عنوان امام جمعه اسـت یا 

این فعالیت یك تصمیم شــخصی و داوطلبــانه از ســوی 

شماست؟

30          شما تاکنون بیش از  زندانی محكوم به اعدام را از 

مرگ نجات داده اید؛ این آمار بسیار باالیی است. هدف شما 

از این کار چه بوده است؟ آیا شما کالً با اعدام مخالف اید؟

خوبی ندارم. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت 

پاك باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین 

خوش است.

     بیش تر افرادی را که مرتكب قتل عمد بـوده اند، نجات داده ام؛ 

چون در این زمینه توانسـته ام وسـاطت کنم و اختیار عفو بـا اولیای 

مقتول هست و وساطت کردن از نظر شرعی مشـكلی ندارد و فردی 

که قصاصاً محكوم به اعدام شـده اسـت، مورد توجه بـنده قـرار می 

178گیرد و مسئله را پیگیری می کنم. طبـق آیه ی  سـوره ی بقـره 

(فَمن عفی لَه من أخیــه شَیء فَاتباع بِالْمعرُوف وأداء إلَیه بِإحسانٍ)، 

پس اگر کســى از 

سوى برادر (دینى) 

خود، چیزى بــه او 

بخشـیده شـود، (و 

حـكم قـصاص او، 

تبدیل به خون بـها 

گردد،) بــاید از راه 

پســندیده پیروى 

کند. (و صاحـــب 

خون، حـــــــال 

پرداخت کننـده ی 

دیــه را در نظـــر 

بــــــگیرد.) و او       

           افرادی که از مرگ نجـات یافتـه انـد، چـه افـرادی 

هستند؟ آیا اتهامات آن ها برای شما مهم بوده اسـت؛ یعنی 

فقط به سراغ زندانیان قتل عمد رفته اید یا بـدون توجه بـه 

اتهام، تنها به صرف محـكومیت بـه اعدام مورد توجه شـما 

قرار گرفته اند؟
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(= قـاتل) نیز، بـه نیكى دیه را (بـه ولى مقــتول) بــپردازد و در آن، 

کوتاهی نكند.

     خیر، مذهب برای بنده مالك نبوده بلكه انسـانیت مالك بـوده 

30است و در این  مورد وساطت، براداران شیعه اگر اکثریت را نداشته 

30اند حداقل نصف این  مورد بوده اند...

     بنده هزینه ی مالی نمی کنم. فقط پا درمیانی دلسوزانه به عنوان 

یك روحـانی کرده ام و از افراد ذی نفوذ و شـاخصین اقــوام، ریش 

سفیدان و سایر روحانیون تقاضای همكاری داشـته ام و هم چنین از 

باورهای مذهبی هم برای جلب رضایت استفاده نموده ام.

           آیا نجات یافتگان تماماً از پیروان اهل سـنت بــوده 

اند؟ یعنی اعتقادات مذهبی آن ها برای شما مهم بوده است؟

           شما از چه شیوه ای برای فعالیت های خود اسـتفاده 

می کنید؟ آیا مثالً هزینه ی مالی می کنید، یا صرفاً پا درمیانی 

به عنوان ریش سفید؛ یا این که از باورهای مذهبی مردم هم 

برای جلب رضایت استفاده می کنید؟

           فعالیت های شما سـازمان یافته یا گروهی اسـت یا 

اقـدامی فردی اسـت؟ بـرنامه ای بـرای گســترش نجات 

محكومان به اعدام دارید؟

اقدامی فردی است، بله برنامه دارم.

     بـله، همان طور که قبــالً در چنین موردی دو گروگان را نجات 

دادم، در این مورد هم بـــه گروگان گیرها نامه ی رســــمی زدم و 

خواستار آزادی بـی قـید و شـرط آن ها شـدم و نظرم در مورد چنین 

کارهایی در آن نامه عنوان شده است. بنده با هرگونه ترور و گروگان 

گیری یا عملیات انتحاری مخالف هستم. الزم بـه ذکر اسـت، قـتل 

یك انسان مومن گناه بسـیار بـزرگی اسـت. خداوند در قـرآن کریم   

می فرماید: (ومن یقــــــتُل مؤمنا متعمدا فَجزَاؤه جهنّم خَالدا فیها 

وغَضب الـلّه علَیه ولعنَه و أعدّ لَهُ عذَابا عظیما) توجه داشته باشید که 

اگر از عذاب دنیا (اعدام) نجات پیدا کنید، عذاب آخرت خداوند بزرگ 

تر است و بـاید جواب گو باشـید. تعداد زیادی از قـاتلین عمد، جلوی 

چشـم مردم اعدام شــده اند و مورد عفو قــرار نگرفته اند و نكته ی 

بــعدی این که افراد نجات پیدا کرده از اعدام، دیه ی مالی پرداخت 

کرده اند که این مبلغ برایشان بسیار سنگین بوده و مجبـور شـده اند 

همه ی هستی خود را از دست بدهند.

           آیا شما حاضرید برای نجات جان مرزبانانی که اخیراً 

در مرز بلوچسـتان بـه گروگان گرفته شـده اند و در معرض 

خطر قرار دارند، تالش کنید؟ نظر شما درباره ی این واقـعه 

چیست؟

           از اینكه مصاحبه با ماهنامه ی خط صلح را پذیرفتید، 

بی نهایت سپاسگزاریم.



48

تعقیب، ربایش، تكذیب

فرج سرکوهی: هنوز هم شب ها کابوس می بینم

رو
ر 

 د
رو

     در رو در روی این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سـراغ آقـای فرج 

1326سرکوهی رفته ایم. فرج سـرکوهی متولد آبـان ماه سـال  در شـیراز 

است. او دوران مدرسه ی خود را در همان شهر گذراند و سپس برای ادامه 

ی تحصیالت به تبریز رفت و در دانشگاه تبـریز علوم اجتماعی و ادبـیات 

فارسی خواند. آقای سـرکوهی، عضو کانون نویسـندگان ایران و سردبـیر 

نشریه ی ادبی آدینه بود.

     آقای سرکوهی که سابقه ی تحمل سال ها زندان پیش از انقالب 

1375بهمن  را نیز دارد، در سال  در فرودگاه توسط ماموران وزارت  57

اطالعات بازداشت شد و اعتراض های زیادی نسبت به بازداشت وی در 

داخل و خارج از کشور صورت گرفت.

     فرج سرکوهی علت بازداشت (ربوده) شدن خود را این گونه شرح می 

60دهد: ”پس از انتشار نامه ی ما با بیش از  امضا در اعتراض به بازداشت 

آقای سعیدی سیرجانی و به 

134وِیژه پس از انتشار متن  

نویسنده در اعتراض به 

سانسور، وزارت اطالعات، بــه 

دســتور شــورای امنیت ملی، 

بـــرنامه ی حـــذف فیزیكی 

نویسـندگان منتقـد و مخالف و 

فعال در کانون نویسندگان را در 

دسـتور روز گذاشـت. شــورای 

امنیت ملی به این نتیجه رسیده 

بود که حذف فرهنگی با واسطه 

ی سانسور، سانسور تحمیلی و دیگر مكانیزم های سرکوب فرهنگی کافی 

نیست و نتوانسته است روشنفكران مستقل از حـكومت را ریشـه کن کند. 

پس به وزارت اطالعات دستور داد که حذف فیزیكی روشنفكران مستقـل 

از حكومت را با خذف فرهنگی همراه کند.

     من در جمع مشـورتی کانون نویسـنگان فعال بـودم. یكی از اعضای 

هیات 8 نفره ی منتخب جمع مشورتی کانون نویسندگان بـودم که بـرای 

134متن  نویســـنده، امضا گردآوری و آن را منتشـــر کردیم. هم چنین 

سردبیر مجله ی آدینه بودم و بـاالرفتن تیژاژ، نفوذ و اعتبـار این مجله، که 

فضایی بـود بـرای روشـنفكران مستقـل از جناح های حـكومتی، وزارت 

اطالعات را نگران کرده بـود. فعالیت در کانون نویسـندگان و سردبـیری 

مجله ی آدینه از دالیلی بـود که نام مرا نیز در فهرسـت کسـانی که بـاید 

حذف و کشته شوند، نوشتند.”

     آقای سرکوهی با اشاره به تحت فشار بـودن مكرر از سـوی نهادهای 

امنیتی می گوید: “چندین بار و به دالیل گوناگون احـضار و تهدید شـدم. 

یكی دوبار نیز من و چند نویسنده ی دیگر را به وزارت اطالعات احـضار و 

تهدید کردند. از جمله در روزی که خبر مرگ سعیدی سیرجانی اعالم شد. 

18یك بـار نیز بـه اتفاق  نویسـنده ی دیگر اعضای جمع مشــورتی، مرا 

بازداشت کردند. بار دیگر من و چند نویسنده ی دیگر را در میهمانی رایزن 

فرهنگی سـفارت آلمان دسـتگیر کردند. در ماجرای معروف بـه اتوبـوس 

21مرگ ارمنسـتان نیز، وزارت اطالعات کوشـید بــیش از  نویســنده و 

روزنامه نویس از جمله مرا به دره پرتاب و بكُشـد. در بـاره ی این ماجراها 

بســیار نوشــته اند و من نیز در کتاب یاس و داس در این موارد نوشـــته 

13ام...آخرین بار روز آبان ماه، به هنگام سفر به آلمان برای سـخنرانی، در 

فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدم. ماموران وزارت اطالعات مرا پس از 

گذر از گیت کنترل گذرنامه و پای هواپیما بازداشت کردند و از همان جا بـا 

چشم های بسته به یكی از زندان های مخفی وزارت اطالعات بردند.”

45      “... روز در یكی از زندان 

های مخفـی وزارت اطالعـات 

در ســلول انفرادی بازداشــت 

بودم. بـدان روزگار آقـای علی 

فالحـیان وزیر اطالعات بـود و 

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس 

جمهور. روزنامه های جمهوری 

اســـالمی نوشـــتند که فرج 

سرکوهی به آلمان سفر کرده و 

در آن جا ناپدید شــده اســت. 

آقای رفسنجانی، رئیس جمهور 

وقت، در یك نشست خبری در پاسـخ بـه یك خبـرنگار اروپایی گفت که 

سرکوهی در هلند یا آلمان است. آقای علی والیتی، وزیر خارجه ی وقـت، 

در نامه ی رسمی به چند نهاد بین المللی از جمله اتحادیه ی اروپا سـخنان 

آقای رفسنجانی را تكرار کرد.

     وزارت اطالعات می خواست مرا بكشد و مسـئولیت قـتل را بـر عهده 

نگیرد. پیش از بازداشـت من احــمد میرعالئی، مترجم برجســته و عضو 

کانون نویسندگان را در اصفهان و سعیدی سیرجانی را در زندان، در تهران 

کشته بودند.

     اما به هر حال داستان وزارت اطالعات درباره ی سفر من به آلمان، بـا 

ناباوری عمومی رو به رو شـده بـود. دولت آلمان اعالم کرد که سـرکوهی 

وارد آلمان نشده است. ایرانیان خارج از کشور، رسـانه های فارسـی و غیر 

فارسی زبان، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشـر از جمله انجمن قـلم، 

عفو بین المللی، خبـرنگاران بـدون مرز و غیره کمپین بـزرگی را سـامان 

دادند. به مثل یاتا (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی) اعالم کرد که بر 
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اساس ادعای جمهوری اسالمی سرکوهی 

بـه آلمان سـفر کرده و بـر اسـاس مدارك 

فرودگاه های آلمان، سـرکوهی بــه آلمان 

نرسیده پس او در هواپیمای شـرکت ایران 

ایر ناپدید شده و این شرکت برای مسافران 

امن نیست و پروازهای آن به فرودگاه های 

بین المللی مجاز نیست.

     وزارت اطالعات در نتیجـه ی کمپیـن 

گسترده مجبور شد مرا آزاد کند به شرط آن 

که در مصاحبه ای بگویم که من در آلمان و 

ترکمنستان بــوده ام و ماجرای ربــودن و 

بازداشت را به هیچ کس نگویم.”

     از او در مورد نحوه ی برخورد ماموران، 

می پرسیم: ”برخورد بازجویان و شكنجه 

گران با من برخوردی بود که با غیر خودی 

ها و با اعضای گروه های سیاسی چپ و 

مجاهدین می کردند. یعنی خشن ترین و وحشیانه ترین شكنجه های 

جسمی و روانی. برخورد وزارت اطالعات و دیگر نهادهای امنیتی با 

فعاالن سیاسی غیرمذهبی یا مجاهدین، با چپ ها و نویسندگان غیر 

حكومتی تفاوت دارد با برخورد آن ها با اصالح طلبان مذهبی یا هواداران 

جنبش سبز.

    حكومت جمهوری اسالمی ما نویسندگان را اسب تروای فرهنگ 

غرب تلقی می کرد. از نظر جمهوری اسالمی تفاوت فرهنگی مسئله ای 

امنیتی است و این حكومت با فرهنگ برخورد امنیتی می کند. حكومت بر 

آن است که فرهنگ تك صدایی دینی و مكتبی خود را بر جامعه تحمیل 

کند و هرنوع دیگر اندیشی یا تن ندادن به فرهنگ رسمی دولتی را تهاجم 

به خود تلقی و با خشونت سرکوب می کند.”

     از وی می خواهیم که در خصوص شـكنجه های زمان بازداشـت اش 

45بگوید: “در این  روز بیش ترین شكنجه جسـمی و روانی بـر من اعمال 

45شـــد. شـــكنجه های  روز زندان اول را در کتاب یاس و داس و چند 

داسـتان و نامه ای که بـا عنوان زجر نامه ی فرج سـرکوهی در ایران و در 

45نشریات اروپا منتشر شد، نوشته ام. در آن  روز زنده به گور بـودم. آن ها 

خبر منتشر شده در روزنامه ها را به من نشان دادند که مدعی ناپدید شدن 

من در آلمان بودند. معلوم بود که راهی و قصدی جز کشتن من ندارند زیرا 

رسما اعالم کرده بودند که سرکوهی در آلمان اسـت و نمی توانسـتند مرا 

آزاد کنند.”

     این زندانی سیاسـی سابـق علت بازداشـت مرتبـه ی دوم خود را این 

چنین عنوان می کند: ”پس از  آزادی می دانسـتم که وزارت اطالعات مرا 

خواهد کشت چون از افشای واقعیت می ترسد. نامه ای نوشتم و پنهانی به 

خارج از کشور فرستادم. چند کپی آن را هم 

در ایران به دوستان دادم. در آن نامه نوشته 

بــــودم که این نامه 3 روز پس از مرگ یا 

بازدشت من منتشر شود. این نامه گزارشی 

45است از آن چه در آن  روز بر من گذشت 

و گزارشی است از برخورد خشـن جمهوری 

اســـالمی بـــا روشــــنفكران و کانون 

نویسندگان.

      این نامه در اغلب نشـــریات اروپایی 

منتشـر شــد. در داخل کشــور نیز بــا نام 

زجرنامه ی فرج سـرکوهی منتشــر شــد. 

بعدها دانستم که آقای پیروز فقـهای دوانی 

در تكثیر و توزیع این نامه نقـش بســیاری 

داشته اسـت. او نامه را تكثیر کرد و نوشـت 

تكثیر از فیروز فقهای دوانی. پیروز فقـهای 

دوانی چند سال بعد در ماجرای معروف بـه 

قتل های زنجیره ای کشته شـد و کار شـجاعانه ی او در تكثیر نامه من از 

دالیل قتل او بود. با انتشار نامه در خارج از کشور من بازداشـت شـدم. این 

بار پس از 3 روز خبر بازداشت مرا اعالم کردند.”

     آقای سرکوهی ادامه می دهد: “نخست 9 ماه در سـلول انفرادی زندان 

توحید بودم. زندان توحید در دوران شاه نخست موقت شهربانی بود و بـعد 

به زندان کمیته ی مشترك ضد خبرابكاری بدل شـد. پس از انقـالب این 

3000زندان با نام بند  در اختیار اطالعات سپاه بود و پس از تشكیل وزارت 

اطالعات بـا نام زندان توحـید بـه این وزارتخانه واگذار شـد. این بــار مرا 

محاکمه و به اتهام دروغین “رابطه با ضد انقالب، جاسوسی و رابـطه ی نا 

مشروع” به “3 بار اعدام” محكوم کردند.

     9 ماه در انفرادی زندان توحـید در انتظار مرگ و اجرای حــكم اعدام 

بودم و از همه جا بی خبر.  پس از آزادی دانستم که انتشار گسترده ی نامه 

در داخل و خارج از کشور کمپین اعتراض به زندانی شدن مرا تقـویت کرد. 

اتحادیه ی اروپا و بـرخی دولت های اروپایی از جمله دولت آلمان، سـوئد، 

دانمارك و غیره در اثر فشار افكار عمومی خود، بـه ناچار در مسـئله ی من 

دخالت کردند و از دولت ایران خواسـتند که مرا آزاد و از اتهام جاسوســی 

تبرئه کند. ماجرای من با ماجرای خروج سفیران اتحـادیه ی اروپا از ایران 

گره خورد و آزادی و تبــرئه ی من از اتهام جاسوســی، یكی از شـــرایط 

برگشت سفرا به ایران بود.

     پس از 9 ماه انفرادی و انتظار اعدام دوبـاره مرا محــاکمه و از 3 اتهام 

قبلی “رابطه با ضد انقالب،جاسوسی و رابطه ی نامشروع” تبرئه و به اتهام 

تبلیغ علیه جمهوری اسالمی به دلیل نوشتن نامه ی معروف به یك سـال 

زندان محـكوم کردند. مرا بـه زندان اوین منتقـل و پس از گذراندن یك 
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سال محكومیت آزاد شدم. چند ماه به من پاسپورت نمی دادند تا با از سـر 

و صدا افتادن ماجرا مرا بكشند اما با فشار سازمان یونسكو مجبـور شـدند 

که به من اجازه ی مسافرت بدهند.”

     آقای سرکوهی درباره ی اعدام های نمایشی اش این چنین می 

45گوید: ”در همان دوره ی  روزه، سه بار مرا به صورت نمایشی اعدام 

کردند. این اعدام ها را باور می کردم چون اعالم کرده بودند که 

سرکوهی در آلمان است. یك بار هم در 9 ماه بعدی اعدام نمایشی کردند 

این بار هم باور کرده بودم؛ چون به 3 بار اعدام محكوم شده بودم.”

     با توجه به این که آقـای سـرکوهی سابقـه ی تحـمل زندان پیش از 

57انقالب بهمن  را نیز در پرونده ی خود دارد، از او می پرسیم که تفاوت 

شكنجه و زندان در این دو دوره چه بـود: “من در دوران سـلطنت پهلوی 

دوم نیز چندین بار زندانی شده بودم و آخرین بار حـدود 8 سـال در زندان 

بودم. در آن روزگار نیز شكنجه های جسـمی و روانی اعمال می شـد اما 

بـیش تر در زمان بـازجویی و بـه قـصد گرفتن اطالعات. پس از دادگاه، 

شكنجه ی جسمی به تقریب و جز در مواردی، متوقف می شد.

     شكنجه های رایج دوران شـاه آپولو، شـالق زدن بـر کف پا، دسبـند 

قپانی، آویزان کردن از دسـت یا پا، سـوزاندن نشـیمن گاه و پشـت، بـی 

خوابی، کشیدن ناخن ها، انفرادی طوالنی مدت و غیره بود. من در زمان 

شاه با شالق و آویزانك زدن و بی خوابی طوالنی، شكنجه شده و یك بار 

یك سـال در تهران و یك بـار یك سـال و نیم در زندان زاهدان انفرادی 

بودم. در جمهوری اسالمی با شالق، آوِیزان کردن و دستبند قـپانی، بـی 

خوابـی و شـكنجه های روانی، شـكنجه شـدم. در جمهوری اســالمی 

شـكنجه های دوران شـاه رواج داشـت اما شــكنجه های دیگری مانند 

جوجه کباب کردن را هم به آن اضافه کرده بـودند. شـكنجه ی روانی در 

واقع در جمهوری اسالمی تشدید شد و بسیار رایج بود. به مثل، من 3 بـار 

اعدام نمایشی شدم. اما به نظر من اثر شكنجه های روانی وقتی است که  

با شكنجه ی جسمی همراه شوند.

     “یكی از موثرترین شكنجه های روانی به کار بردن اطالعات زندگی 

قربانیان در بازجویی است. قربانی شكنجه شده، شالق خورده و بی 

خوابی کشیده را به اتاق بازجویی می آورند و با اطالعات جزئی از زندگی 

شخصی او، به او شكنجه ی روحی می دهند. به مثل، این ها در اتاق 

خواب من شنود گذاشته بودند و نوار ارگاسم مرا در بازجویی تكرار      

می کردند..”

     سرکوهی می افزاید: ”کاراترین شكنجه شالق کف پاست. اگر مثالً 

به پشت یا نشیمن گاه شما شالق بزنند، بعد از مدتی بی حس می شود اما 

پا بی حس نمی شود و چون مجبورت می کنند، بدوی، خون در پا جریان 

پیدا می کند و دوباره می توانند بزنند. برخی شكنجه ها مثل سوزاندن را 

نمی شود در مدتی طوالنی ادامه داد اما شالق کف پا را می توان هر روز 

و هر شب و چندین ماه ادامه داد.”

    “در برخی موارد، به مثل در مورد ما نویسندگان، شكنجه از طریف 

تعقیب محسوس نیز رایج است. این ها پیش از بازداشت مدتی قربانی را 

به نحوی تعقیب می کنند که قربانی متوجه شود. در موقعیت استبداد 

قربانی انتظار هر خشونتی را دارد و وقتی متوجه می شود که تحت تعقیب 

است از خود می پرسد چرا؟ چه اشتباهی کرده است و غیره. تعقیب 

محسوس قربانی را به بازجوی خود بدل می کند. قربانی مدتی خود را 

آزار می دهد و از دورن خورد می شود و در این هنگام او را بازداشت می 

کنند.

     انفرادی طوالنی مدت هم از بدترین شكنجه های روانی است. در 

انفرادی رابطه ی انسان با انسان های دیگر، رابطه ی انسان با رنگ و 

آفتاب و زندگی قطع می شود. حواس بی کار و تخییل علیه آدمی فعال 

می شود و غیره اما من می دانستم که چگونه بر انفرادی پیروز شوم. هر 

کس راهی دارد؛ من در ذهنم رمان می نوشتم. این تجربه را در یكی از 

داستان هایی که نوشته ام و چاپ شده می توان خواند.”

45     “در  روز اول شكنجه ها به قصد خردکردن من بود. از من 

اطالعات نمی خواستند چون اطالعاتی نداشتم. فعالیت ما در کانون و 

آدینه علنی بود . ما چیزی برای مخفی کردن نداشتیم. صورت جلسه 

های مذاکرات کانون را چند ماه پیش از بازداشت من برده بودند و 

داشتند. به عالوه فعالیت ما در کانون علنی بود و در آدینه هم همه چیز 

علنی بود، بنابراین آن ها از من اطالعات نمی خواستند اما شكنجه می 

دادند تا مرا خرد کنند؛ اما در 9 ماه بعدی شكنجه انتقامی بود. با انتشار 

نامه ی من دروغ آن ها افشا شده بود. برای اولین بار در ایران نامه ای 

منتشر شده بود که صریح و روشن اقدامات وزارت اطالعات را علیه 

نویسندگا نو روشنفكران گزارش می کرد. به شدت عصبانی بودند و به 

شدت مرا شكنجه کردند.”

     آقای سرکوهی در پایان، در مورد تاثیرات شكنجه می گوید: 

”شكنجه ی جسمی دردآور و زجر مدام و ترس از زجر رنج آور است. 

گوشت و پوست آدم ها برای شالق ساخته نشده است. برخی شكنجه ها 

تاثیر ات دراز مدت هم دارند. من در زندان یك بار سكته کردم. یكی از 

رگ های من بسته شد و به دلیل این که مرا به بیمارستان نبردند این 

رگ بسته هم ماند. یكی از کلیه های من از بین رفت. من سنگ کلیه 

داشتم اما چون بیش از 3 بار در روز اجازه ی توالت رفتن نداشتم آب در 

کلیه جمع شد و بافت کلیه را از بین برد.

    تاثیر شكنجه های جسمی و روحی باقی می ماند. قربانی شكنجه 

هرگز از شكنجه رها نمی شود. من هنوز هم، شب ها کابوس می بینم و 

از خواب می پرم و دچار بی خوابی می شوم. آدمی که شكنجه شده باشد 

بیمار می شود و این بیماری هیچ وقت درمان نمی شود. کسانی مثل من 

که شكنجه ی جسمی و روحی شدیدی شده اند بیمارانی هستند که تا 

آخر عمر از تاثیرات شكنجه رنج می برند و رفتار عادی ندارند.”
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خصوص در فصل هشتم تمرکز شده است به کشتار زندانیان سیاسی سال 

67 (1988) و ارتباط آن را با نقض شدید حق آزادی اندیشه ی زندانیان 

سیاسی، مورد تحلیل قرار داده است. در فصل نهم، نقض حقوق اقلیت 

های مذهبی (بهایی ها، مسلمانان سنی، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) 

را شرح داده است. فصل های دهم تا دوازدهم به تعامالت رژیم با سازمان 

ملل متحد اشاره کرده و در آن دیدار گالیندو پل، نماینده ی ویژه 

کمیسیون حقوق بشر با مقامات قضایی و امنیتی راجع به وقایع 67 را مورد 

تحلیل و بررسی قرار داده است. فصل سیزدهم راجع به آزادی بیان و 

آزادی مطبوعات بحث کرده و در فصل چهاردهم به نقض این حق که 

گفتمان حقوق بشری را در نیمه ی دوم دهه ی نود (میالدی) تحت تاثیر 

قرار داد، همراه با مهم ترین پرونده های جنجالی آن پرداخته شده است. 

در فصل پانزدهم به حق مشارکت سیاسی و گردهمایی های صلح آمیز 

پرداخته شده است. فصل شانزدهم اختصاص دارد به حقوق زنان به طور 

عام و به حقوق زنان سكوالر به طور خاص و در نهایت در فصل هفدهم 

که آخرین فصل کتاب مزبور می باشد، به محدودیت مكانیسم های 

سازمان ملل و گزارشگران ویژه در همكاری با رژیم و مقامات جمهوری 

اسالمی پرداخته و درجه ی تاثیر رویه های نظارتی سازمان ملل را مورد 

تحلیل قرار داده است.

     مطالعه ی این کتاب به تحلیل گران مسائل حقوق بشر عالقه مند به 

موضوعِ ایرانِ بعد از انقالب و فعاالن حرفه ای حقوق بشر توصیه می 

شود.
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 رضا افشاری

 انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا
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حقوق بشر در ایران: سوء استفاده از نسبی گرایی فرهنگی

     در حـوزه ی آکادمیك، یكی از جنجالی ترین مباحـث حقـوق بشــر، 

مسئله ی اثبات یا نفی جهان شمولی حقوق بشر است. متوسل شدن مكرر 

مقامات رسمی جمهوری اسالمی به گفتمان نسبی گرایی حقوق بشـر در 

برابر اتهامات جامعه ی بین المللی نسبت به نقض حقـوق بشـر در ایران، 

موجب شده که بسیاری از مدافعان حقوق بشر این جدل را سفسطه آمیز و 

تاکتیكی برای توجیه نقض تعهدات بـین المللی دولت ایران بـدانند. دکتر 

)، که بـه  Pace Universityرضا افشاری، استاد تاریخ دانشگاه پیس (

طور تخصصی بر حوزه ی تاریخ نگاری حقوق بشر متمرکز شده است، اثر 

مهمی راجع به تاریخ موضوعی حقوق بشر در ایران با تم نسبیت فرهنگی 

نگاشته است. دکتر افشـاری در واقـع در این کتاب خواسـته در پاسـخ بـه 

ادعای نظری اغلب محققـان غربـی که از نسبــی گرایی فرهنگی در امر 

حقوق بشر حمایت می کنند، اما از نتایج عملی غم بار آن غافل هستند؛ آن 

را به نقد بكشـاند و در برابـر آن، از حقـوق بشـر جهانی دفاع کند. او در رد 

نظریه ی نسبی گرایی فرهنگی در امر حقوق بشر، دولت ایران را به عنوان 

) به لحاظ تجربه ی تاریخی دو دهه  Case Studyمطالعه ی مـوردی (

حكومت اسالمی، بررسی کرده است. دولت جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان یكی از بزرگ ترین مدعیان دارای هویت فرهنگی و دینی خاص، 

در تقابل با فرهنگ جهانی با سلطه ی غربی، به لحاظ تاریخی، پرونده ای 

بس سنگین در نقض انواع حقوق بشر دارد، بنابراین دکتر افشاری در این 

کتاب نشان داده که انكار جهان شمولی حقوق بشر و طرح ایده ی نسبی 

گرایی حقوق بشر با عناوین موهومی چون حقوق بشر اسالمی، فقط 

سرپوشی بوده  است برای سرکوب بیش تر جامعه ی مدنی و نقض آزادی 

های اساسی مردم ایران.

   ساختار کتاب ”حقوق بشر در ایران: سوء استفاده از نسبی گرایی 

فرهنگی” متشكل از یك مقدمه، هفده فصل موضوعی و یك نتیجه 

است. نویسنده در فصل اول به دفاع نظری از جهان شمولی حقوق بشر 

پرداخته و نظریه ی آلترناتیو اسالمی سازی حقوق بشر را رد می کند. در 

فصل دوم به بسط و چگونگی تاسیس نظریه ی تئوکراتیك والیت فقیه 

پرداخته و نقض حقوق بشر در بافت سیاسی دو دوره ی متفاوت یعنی دوره 

ی آیت ا... خمینی در دهه ی هشتاد میالدی و مابعد وی(دولت های 

هاشمی و خاتمی) در دهه ی نود را، مورد بررسی قرار می دهد. در فصل 

های سه تا هفت با عبور از بحث های کلی، وارد موضوعات جزئی تر می 

شود و به طور خاص به حق حیات، منع شكنجه، آزادی امنیت و منع 

بازداشت های خودسرانه و حق دسترسی به دادرسی عادالنه می پردازد و 

برای هر کدام از این حقوق چالشی در تاریخ حكومت جمهوری اسالمی، 

تحلیل های نقادانه ارائه می دهد. فصل های هفتم تا نهم، اختصاص به 

حق آزادی اندیشه و آزادی مذهبی دارد. آزادی مذهبی، به خاطر وضعیت 

خاص حكومت شیعی جمهوری اسالمی، اهمیت بنیادین دارد. به 
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