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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
روﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺣﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ دﺍوود ﻣﺤﻤﺪی
کامبیز مهر :چیزی که شما به آن می گویید روزنامه نگاری جناحی ،چیزی است که در تمام کشورها وجود دارد .افراد سلیقه
های متفاوت دارند و این دلیل نمی شود که بگوییم استقالل ندارد .یک مثال می زنم :همه ی مردم جهان گوشت خوار
هستند و فقط عده ی کمی گیاه خوار؛ دلیل نمی شود که همه را دشمن حقوق حیوانات خطاب کنیم!
نگین دولتی :روزنامه ی شرق روزنامه ای بسیار خوب و غنی است و باید به آقای محمدی و رحمانیان و تمامی دست
اندرکارانش خسته نباشید گفت اما این که آقای محمدی گفتند از رئیس جمهور انتقاد هم می کنند ،باید می پرسیدید که چه
انتقاد شفافی تا به حال کرده اند؟ کجا دولت روحانی را به چالش کشیدند و خواسته اند که پس از یک سال به وعده هایی که
خودش در زمان انتخابات داده بود ،عمل کند؟ این سوال چیزی نبود که به سادگی از آن گذشتید و کاش پاسخی برای آن
داشته باشند.

علیرضا رضوانی :خانم بنی یعقوب از معدود روزنامه نگارانی ست که تا به حال درگیر مسائل حزبی در ایران نشده است .به
نظر من فضایی در بین روزنامه های رسمی وجود دارد که فقط پذیرای افرادی با گرایش های خاص هستند و از طرفی،
رسانه های غیر رسمی و یا خارج کشور هم یا همین کار را می کنند یا به دنبال افرادی می روند که رزومه ی خوبی دارند.
ال روزنامه نگار مستقلی به آن شکل تربیت نمی شود .افرادی هم که هستند تک و توک اند و
بنابراین سال هاست که ک ً
بیش تر خانه نشین و بعد از مدتی دور بودن از فضا هم که دیگر نمی توانند به کل کار کنند.
علی توفیق زاده :ما همان طور که نمی توانیم دور هم جمع شویم و فعالیتی سیاسی انجام دهیم ،نمی توانیم دور هم جمع
شویم و روزنامه ای مستقل هم منتشر کنیم .روزنامه ها و سایت ها ،همه یا وابسته اند و مشخص هم هست و یا این که آن
ال رسانه ی مستقلی
قدر حرف و حدیث پشت سرشان است که نمی توان تشخیصی درست داد .به هر حال ،من که فکر می کنیم روزنامه و یا ک ً
نداریم .آن چند تایی هم که هستند ،یک عده دشمنشان می شوند و خیلی زود از گود خارج می شوند.

کارتون ماه

کاری از علی شافعی
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خط صلح

دﺷﻮﺍری ﻫﺎی روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮﺍغ روﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ

خط صلح

دیده بان

پس از کش و قوس های فراوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از تصویب کلیات طرح
جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد.
ایران برای دومین بار عضو اصلی هیات مدیره ی سازمان بین المللی کار شد.
تحصن مردم بافق ،در اعتراض به واگذاری سنگ آهن بافق به بخش خصوصی ،سنگ آهن را به تعطیلی
کشاند.
نمایش تئاتر ”تانگوی تخممرغ داغ“ که در تاالر وحدت اجرا می شد ،علی رغم فروش بلیت توقیف شد.
بیش از  ۵۸میلیون اصله درخت بلوط در جنگل های زاگرس استان کهگیلویه و بویر احمد در اثر حمله ی
حشره چوبخوار خشک شد.
یک مسجد اهل سنت در تالش که  ۶سال از فعالیتش می گذرد ،توسط نیروهای امنیتی پلمب شد.
افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش اعالمیه و شعارنویسی بر علیه شهروندان بهایی کردند.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارشی اعالم کرد که سن روسپیگری در کشور به  ۵۱سال رسیده
است.
در پی اعالم خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به خانواده و عزاداری بستگان ،برادر و فرزند علی چیبشاط برای یک
روز در بازداشت وزارت اطالعات به سر بردند.
در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا سلطان ،آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.
گردهمایی و زنجیره ی انسانی بیش از پانصد نفر از فعاالن محیط زیست اصفهان در محوطه ی خشک شده ی زاینده رود ،با
دخالت پلیس و حمله ی ماموران لباس شخصی ،به ضرب و شتم شدید و بازداشت برخی از حاضران منجر شد.
جمعی از فعالین مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده ی مسئولین تجمعی در میدان آبرسان
تبریز برگزار کرده بودند ،بازداشت شدند.
مسئوالن از ورود زنان ورزش دوست به ورزشگاه که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی
والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند ،جلوگیری کردند .این اقدام که علی رغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش است ،به
بازداشت چند تن نیز منجر شده است.
رضا شهابی ،رضا اکبری منفرد ،جواد فوالدوند ،اصغر قطان ،اسداهلل هادی ،غالمحسین اسدی ،بهزاد عرب گل و علی
سالنپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند  ۰۱۳زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شدند .رضا شهابی پس از تبعید،
اعتصاب غذا کرد.
بند  ۵زندان بندرعباس دو مرتبه مورد بازرسی خشن قرار گرفت و کولرها و یخچال های بند توسط ماموران گارد تخریب شد.
 ۰۱تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس ،با احکام صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی کوار در مجموع به  ۵۱سال
حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.
یازده فعال سایبری ،از اعضای گروهی اینترنتی به نام نارنجی ،به احکامی از یک تا  ۵۵سال حبس محکوم شدند.
دستگاه قضایی کشور برای شش تن از فعالین سایبری محبوس در زندان اوین بیش از  ۵۳۳سال حبس تعزیری صادر کرده
است.
شعبه ی  ۸۵دادگاه انقالب تهران برای هشت تن از فعالین سایبری مجموعاً  ۵۸۵سال حبس صادر کرد.
کاووس محمودی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از گرفتار شدن  ۵۷۳کپرنشین در شعله های آتش در
شهرستان جیرفت خبر داد.
حامد احمدی ،کمال مالیی ،جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام ،جهت اجرای حکم به
سلول انفرادی منتقل شدند .اجرای حکم این چهار زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر است.
عاطفه نویدی دختر دبیرستانی اهل کنگاور بدلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد.
حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی ،متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی در زندان اجرا شد.
علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی که به اتهام بمب گذاری در مسیر لوله ی گاز بازداشت شده
بودند؛ اعدام شدند.
غالمرضا خسروی سواد جانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند  ۰۱۳در محوطه ی زندان رجایی شهر کرج
اعدام شد.
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 82می امسال برای نخستین بار به نام روز جهانی بهههداشهت
قاعدگی نام گذاری شد .با نامیدن یک روز به این نهام شهایهد
بتوان دو هدف را دنبال کرد؛ یک :تاکید بر مسائل بهههداشهت
روحی و جسمی و اهمیت آن ،دو :کم رنگ کردن یا از بهیهن
بردن تابویی با طول عمری به درازای تاریخ مردساالر.
” قاعدگی ،پریود ،عادت ماهیانه و یا حیض ،جاری شدن خهون
از پوشش داخلی رحم است .از اوایل سنین جوانهی ،در دوران
بلوغ تا دوران یائسگی رخ می دهد .مدت خونریزی قهاعهدگهی
برای چند روز ،معموالً  5-3روز طول می کشد اما بهیهن 2-8
روز نیز می تواند متغیر باشد .هر سیکل قاعدگی به طور متوسط
 82روز طول می کشد“.
صحبت کردن از اندام های زنانه و عوامل بیولوژیک وابسته به
اندام های جنسی زنانه همواره از مواردی بوده که نه فقهط در
جامعه ی سنتی و مردساالر ایران ،بلکه شاید بتوان آن را در
تمام کره ی خاکی با درجه ی اهمیت متفاوت به صورت خهط
قرمزی در نظر گرفت .در جامعه ی ما ،شرم زنانه با تفکر سنتی
و سرکوب جامعه تشدید می شود و حتی کار به انکار زنانه هها
می رسد.
بسیاری از دختران قبل از این که با تجربه ی قاعدگی روبه رو
شوند ،نسبت به آن بی اطالع هستند .شبی در خواب ،هنهگهام
بازی های کودکانه ،در مدرسه ،پارک و یا هر مکان و زمهانهی
این تجربه ی زنانه به سراغشان می آید .ترس از اشتباه و خطا،
ترس از تنبیه ،تعجب و یا ترس از این ناشناختهه ،از عهکهس
العمل هایی هستند که در مقابل این بی اطالعی بهروز مهی
کنند.
در جامعه ی سنتی و مذهبی ایران به دلیل فرهنهگ مسهلهط
مردساالر ،خانواده ها ،مدارس ،جامعه و غیره از آموزش مستقیم
و صریح به دختران خودداری می کنند .این عدم آگاهی فهقهط
دامن گیر زنان جامعه نمی شود ،بلکه مردان نیز از دسترسی به
آموزش بدون تعصب و تبعیض محروم هستند .این محرومیهت
از آموزش برای کودکان و نوجوانان می تواند عواقب جهبهران
ناپذیر روحی و یا جسمی به همراه داشته باشد .شاید یهکهی از
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عوامل سکوت و یا تن دادن بهه
تجاوز های جنسی در سهنهیهن
کودکی عدم آموزش صحیهح و
تابوی سخن گفتن از اندام های
جنسی باشد.
آیدا ابروفراخ
بعد از شروع قاعدگی ،بیش تهر
فعال حقوق زنان
مادران به توضیهح کهوتهاههی
بسنده می کنند و در اکثر مواقع تاکید بر پنهان ماندن این امهر
از چشم مردان خانواده و دیگر افراد بیش از پاسخ بهه سهوال
هایی است که در ذهن دختران شکل می گیرد .آن قهدر ایهن
پنهان کاری و پر رنگ کردن تابوها مهم جلوه می کند که این
امر به یک راز زنانه بدل می شود .پنهان کردن نوار بهداشتی و
خرید های زنانه ،پنهان کردن دردهای دوران قاعدگی و یا بهد
خُلقی ها و پرخاشگری های سندروم قاعدگی حتی از نهزدیهک
ترین مردان خانواده ،احساس بیمار بودن و متفاوت بودن کهه
گاه می تواند به نوعی سرخوردگی تبدیل شود ،پالستیک های
مشکی بدبو برای انباشت زباله ها و برای زنان مسهلهمهان در
خانواده های سنتی -مذهبی روزه گرفتن در روزههای عهادت
ماهیانه در ماه رمضان ،برای انکار زنانگی و تن دادن به خهط
قرمزهای مردساالر.
انکار وجود طبیعی زنان ،تحقیر و آلوده پنداشتن زنان در دوران
قاعدگی ریشه ی تاریخی -دینی دارد .زنان به تعهبهیهر ادیهان
مختلف در این دوره از نظر دینی ناپاک هستند ،رانده شهده از
درگاه الهی و مکان های متبرکه .از حلول دیو در جسمشان تها
غسل با ادرار گاو نتیجه ی ستیز با طبیعت زنانه است .از دریه
بوسه و نوازش و نگاه گرفته تا نجس خواندن و ناپاک خوانهدن
آن ها چیزی جز حاصل تفکر دین مردانه نیست)1(.
در عوض توصیه هایی که باید گفته شود کم تر پا به عرصه ی
ظهور می گذارند .ورزش کردن ،رژیم غدایی منهاسهب ،عهدم
استفاده از شکر و غذاهای چرب ،خوردن سبزیجات ،رعهایهت
بهداشت ،استفاده از لباس های زیر نخی ،تعویض نواربهداشتی
و یا تامپون در فاصله های کوتاه و غیره .مواردی که می تواند
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زنان

به بهانه ی نام گذاری روز جهانی بهداشت قاعدگی

زنان

کردن این که ” خودتان هم اضافه هسهتهیهد“  ،از دادن نهوار
بهداشتی به زنان زندانی خودداری می کردند .زندانیان به ناچهار
معدود لباس های خود را تکه نمهوده و از آن بهه عهنهوان
نواربهداشتی استفاده می کردند)8(“.
یا” :در سال  06در سن  11سالگی به هنگام دسهتهگهیهری در
کمیته ی نازی آباد تهران ،به دلیل ضرب و شتم و با کوبهیهدن
پوتین سرباز پاسدار حاجی به اندام تناسلی ام به خونریزی دچهار
و گریبان گیر شدم .از درد وحشتناک و طاقت فرسای ضهربهه،
احساس کردم بخشی از وجودم کنده شد و به آسمان رفت .بدنم
داغ و لباس زیرم پر از خون شد .سراسیمه به درب سلول رفته و
در را کوبیدم .پاسداری به جلو آمد ،از او نوار بهداشتی خواستهم.
حالت چهره اش را هنوز به خاطر دارم ،با حالت فریاد و یهکهه
خورده از خواسهتهه
ی مهن ،پهاسهدار
حههاجههی را صههدا
زد)2(“...
این مشکالت فقط
محدود بهه دههه
های گذشته نمهی
شود و در سهال
های اخیر نیز بهه
شکل های دیگری
برای زنان زندانهی
بههه وجههود آمههده
است .به گفته ی
یکی از زنان زندانی ،حاال دیگر زندانبان ها مرد نیستند و اولیهن
چیزی که در اختیارمان قرار می دهند نوار بهداشتی است .امها
مشکالت بهداشتی وجود دارد .عدم امکان رعایت بهداشهت در
محیط زندان یکی از مشکالت مهم زنان ،به خصوص در دوران
قاعدگی است.
و به گفته ی یک زندانی دیگر :گاه آن قدر استهرس و فشهار
عصبی باالست که ماه ها قاعدگی ات به تاخیر می افتد و ایهن
اتفاق هم در شرایط زندان سخت است .من تجربه ی سه مهاه
تاخیر در قاعدگی را در زندان دارم.

از زبان یک پدر ،یک مادر یا یک آموزگار شنیده شود .صحبهت
هایی که هم شرم را از بین می برد و هم به سالمهت آن هها
کمک می کند.
مسئله ی دیگری که باید به آن توجه کرد مهوضهوع رعهایهت
بهداشت جسمی است .باید فراموش نکرد که رسیدگهی ههای
بهداشتی برای فرد و خانواده هزینه هایی در بر دارد ،که تامیهن
این هزینه ها توسط خانواده های کم درآمهد مشهکهل اسهت.
مشکالتی که عدم رعایت بهداشت قاعدگی ایجاد می کهنهد و
ترس از ابتال به این مشکالت و یا بیماری ها ،ماهیهانهه تهوان
فکری و جسمی تعداد زیادی از زنان طبقه ی کم درآمد را مهی
گیرد .حتی این مسئله می تواند منجر به حذف زنان از بازار کار
و یا محیط های عمومی شود.
زنانی که به دلهیهل
نداشهتهن امهکهان
اقتصادی قهادر بهه
تهههیههه ی لههوازم
بهداشتی مورد نیهاز
خود نیستند ،مجبور
بهه اسههتهفهاده ی
حداقهلهی از ایهن
امکانات می شونهد
که این مسئله مهی
تههوانههد از نههظههر
سالمتی نیز به آن
ها آسیب وارد کند.
اگر به راستی عدم امکان اقتصادی مانع تهیه ی اولهیهن نهیهاز
بهداشتی دوران قاعدگی شود ،چه راهی را می توان در نهظهر
گرفت؟
البته مشکل رعایت بهداشت در دوران قاعدگی فقط مهخهتهص
زنان طبقه ی کم درآمد نیست .زنان زندانی نیز با این مسئله به
شکل یک معضل روبه رو هستند .این مشکالت در زمان ههای
مختلف به شکل های متفاوتی برای زنان زندانی رخ داده است.
در خاطرات زنان زندانی در دهه ی  06می خوانیم:
”در دوره ای در سال  06و در زندان اوین ،زندانبان با مهطهرح
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شاید یکی از بهترین توصیف ها از شرایط سخت برای رعایت
بهداشت زنانه در زندان ،یادداشت خانم نعیمه دوستدار روزنهامهه
نگار و زندانی سیاسی سابق باشد:
” بزرگترین تجربهه
ی حداقلی اما زنهدان
بود؛ جایی که ههیه
کدام از حداقل ههای
ممکن وجود ندارد .در
سلولی به طهول سهه
مههتههر و عههرض
126سانتی متر ،با سه
نفر شریک شدم .آن
جا ،حداقل چهیهزهها
عبارت بهود از یهک
مسواک و یک صابون
و یک حوهلهه .بهرای
زودتر آمدگان سه تها
پتو هم بود که به من نرسید .من در پتو با هم سلولهی ههایهم
شریک شدم .آن جا به مفهوم واقعی حداقلی شهدن رسهیهدم،
حداقل هوا ،حداقل خواب ،حداقل غذا ،حداقل لباس ،حهداقهل
فضا و حداقل امید .در تمام آن روزها حداقل بودن شورت برای
ما سه زن زندانی ،نقطه ی تراژیک زندگی مان بود .سه تهایهی
باید فکر می کردیم که حاال چه طوری بشوریمهش ،بها چهی
بشوریمش ،کجا پهنش کنیم ،چه طور خشکش کنیم ،در فاصله
ی شستن و خشک شدن چه طور بنشینیم ،چه طور از چادرمان
به عنوان تنها عنصر پوشاننده استفاده کنیم و آن وسهط ،اگهر
یکی پریود می شد ،تازه باید التماس زندانبان را هم می کردیم
که نوار برسان خانم جان ،از دست رفت! بعد خانم ادا و اصهول
می آمد که پول ندارید شما و بدهی دارید و االن کهار دارم و
غیره .االن که دارم این را می نویسم ،همین طور عصبانی ههم
می شوم ...یعنی آن بانوی محجبه ی محترمه،با آن تسبیح کهه
از دستش نمی افتاد ،هرگز خون ندیده بود در زندگی اش؟ هرگز
زن نبود؟ بعد روزهایی هم بود که فکر می کردیم از این جا که
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برنامههریهزی بهرای
شستن شورت باید بها
دقت فراوان انجام می
شد؛ چون هر ساعتهی
ممکن بود صهدایهت
بزنند برای بازجویهی؛
پس باید تنبانی به پها
میداشتی)3(“...
رفع مشکالت زنهان
طبقه ی کم درآمد ،زنان زندانی و غیره در ارتباط بها مهوضهوع
بهداشت قاعدگی نیاز به مطرح کردن و از بین بردن تهابهو هها
دارد .اگر صحبت از این مسئله به صورت امری طبیعی تبهدیهل
شود ،در مرحله ی بعد می توان به فکر راه حل هایی برای حل
این معضل و یا اعتراض های سازماندهی شده برای رفع ایهن
مشکالت بود .اما به دلیل محدودیت ها و خط قرمزهای جامعهه
ی مردساالر ،بیش تر زنان از بیان نیازها و مشکالت خود امتناع
می کنند و این عاملی است بر پایدار ماندن مشکالت زنان و پر
رنگ شدن تبعیض ها .شاید اولین قدم را باید از خهانهواده هها
شروع کرد ،با عدم انکار زنانه ها و از بین بردن شرم زنانه.
 -1برای مطالعه ی بیش تر ،به قواعد و احکام مذهبی دین اسهالم ،زرتشهت و
یهود مراجعه کنید.
 -8زنان در زندان دهه ی  ۶۳جمهوری اسالمی ”خاطرات مینا زرین“ ،وبسهایهت
همبستگی با مبارزات زنان ایران
 -3حداقل ،وبالگ نعیمه دوستار“ققنوس“ 10 ،اردی بهشت ماه 1311
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زنان

برویم بیرون ،شورتی که روی حوله ی نم دار پههن شهده بهر
شوفاژی با نرده هایی از دست دور خشک شده ،می تواند عامل
انتقال چند بیماری به ما باشد؟ و البته آن روزها این یک اولویت
فانتزی در ذههن مها
بود کهه غهروب هها
ممکن بهود بهه آن
بخندیم.

اجتماعی

هشدار حادثه ی نظامآباد قزوین و روستای آقابابای
یکی از افغان های ساکن این
روستا طی گفتگویی با خط صلح
گفت” :هنگام حمله به ما
مسئولین شورای روستا حضور
داشتند و این مسئله با هدایت و
بهروز جاوید تهرانی
تشویق آن ها صورت گرفت“.
فعال حقوق بشر
وی در بخش دیگری از این
گفتگو اظهار داشت ” :چند روز بود که در روستا شایعه شده بود
افغان ها به یک دختر عقب افتاده تجاوز کرده اند .شب 12
فروردین عده ای که صورت های خود را پوشانده بودند به
منازل افغان ها حمله کردند و شیشه های هر منزلی را که
چراغش روشن بود با سنگ شکستند و به غارت خانه هایی که
کسی در آن ها نبود ،پرداختند .پلیس هم شاهد این ماجرا بود و
به هی وجه دخالت نکرد“.
این درحالی است که علی نصیری یکی از اعضای شورای
روستای نظام آباد در گفتگو با یک وبسایت محلی گفته است:
”تنها پنج خانه  -نورمحمد عرب ،مستاجرین کربالیی فضل
اهلل ،مستاجرین مشهدی ستار ،مستاجر حاج صیفی و یک خانه
که خودم شخصاً ساعت  8صبح با تلفن مستاجر افغانی به آن
جا رفتم ، -مورد هجوم واقع شد و آن هم در حد شکستن
شیشه ها“.
وی هم چنین مدعی شده بود” :زمانی که ما از ماجرا اطالع
پیدا کردیم ،به محل رفتیم و تا حضور اولین واحد پلیس تنها
چند دقیقه طول کشید .پلیس و مسئولین محلی مشغول گفتگو
با معترضین در میدان بودند که گزارشی مبنی بر حمله ی عده
ای نوجوان در قسمت قدیمی روستا که محل تجمع خانوارهای
افغانی است واصل شد .فاصله ی محل مذکور تا میدان اصلی
کم تر از  5دقیقه به صورت پیاده است“.
یکی از ساکنین ایرانی روستای نظام آباد که نخواست نامش
فاش شود نیز به خط صلح گفت” :سال هاست که افغان ها در
کنار ایرانی ها در روستا زندگی می کنند و برخورد جدی در این
بین پیش نیامده بود .این بار نیز اگر دسیسه چینی برخی

روستای نظام آباد در کیلومتر  18جاده ی قزوین-رشت واقع
شده و به گفته ی وبسایت های محلی نزدیک  0566نفر سکنه
دارد .برخی منابع می نویسند این روستا در آستانه ی شهرشدن
قرار دارد و برای این منظور تصویب هیات دولت را کم دارد.
این روستا از  36سال پیش محل سکونت مهاجران افغان بوده
و تا سه ماه پیش ،بیش از  186خانوار افغان در این روستا
زندگی می کردند.
در تاریخ  12فروردین ماه سال جاری پس از این که شایعه ی
باردار شدن یک دختر ناتوان ذهنی که بومی منطقه بوده به
واسطه ی تجاوز یک افغان به او پخش می شود ،عده ای از
ساکنان روستا به خانه های افغان ها حمله کرده و برخی منازل
را تخریب و بعضی را غارت می کنند.
مقامات پلیس تاکنون فرد متجاوز به دختر بومی را پیدا نکرده و
در واقع اصل مسئله ی تجاوز نیز تا به امروز جای سئوال دارد
و این موضوع در هاله ای از ابهام باقی مانده است .ولی در این
میان ده ها تن از جوانان بومی منطقه به منازل مهاجران افغان
حمله کرده و ضمن تخریب و غارت منازل خالی از سکنه ،اقدام
به سنگ پرانی به خانه هایی می کنند که صاحب خانه در آن
حضور داشته و چراغ آن روشن بوده است .در این بین چندین
راس گوسفند توسط مهاجمین سربریده یا به سرقت می رود و
چند موتورسیکلت به آتش کشیده شده و ده ها نفر از مهاجران
افغان در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
منابعی که با نگارنده صحبت کردند اذعان داشتند نیروی
انتظامی با وجود حاضر شدن در محل هی اقدامی برای متوقف
کردن مهاجمین انجام نداده و تنها شاهد ضرب و شتم
مهاجرین توسط افراد بومی منطقه بودند .برخی از این منابع
تعداد مهاجمین را تا  166نفر برآورد کرده اند.
نکته ی عجیب ماجرا این بود که شورای اسالمی روستای نظام
آباد به جای حمایت از شهروندان افغان از ایشان می خواهد
برای حفظ امنیت جانی شان روستا را ترک کنند و در پی این
درخواست نزدیک به  166خانوار مهاجر افغان خانه های خود را
در روستا رها کرده و به مناطق دیگری می روند.

8

شمارهی  38تیر ماه 1393

مسئولین شورا نبود این اتفاق نمی افتاد .افغان ها و ایرانی ها در
نظام آباد منافع مشترک بسیار دارند و در امور دامداری و
کشاورزی به هم سود متقابل فراوان می رسانند .معلوم نیست
چه کسانی و چگونه از رفتن افغان ها سود می برند ولی این
موضع به هرحال طی چند ماه آینده روشن خواهد شد“.
ماجرای ضرب و جرح افغان ها در  12فروردین ماه ،خاتمه نمی
یابد و طی روزهای بعد اکثر دانش آموزان افغان این روستا ،که
بال بر  56نفر می شوند در مدرسه توسط همکالسی های خود
مورد ضرب و شتم قرار می گیرند؛ تاجایی که مسئولین مدرسه
از اولیای دانش آموزان افغان می خواهند که تا مدتی کودکان
خود را به مدرسه نفرستند.
یک ماه پس از حادثه ی نظام آباد ،تارنمای محلی صدای
قزوین گزارش داد ” :شورای روستای آقابابای قزوین که در
چندکیلومتری نظام آباد واقع شده است ،با تشکیل جلسه و
امضای سندی خواستار اخراج اهالی افغانی شده اند که به شکل
قانونی در این محل زندگی می کنند“.
این موضوع که با تکذیب بخشدار منطقه روبه رو شده بود،
توسط محمدرضا ملکی یکی از اعضای شورای روستای آقابابا
تایید شد و وی در ادامه گفت” :اهالی از ما درخواست داشتند به
خاطر مشکالتی که اهالی افغان به وجود آورده بودند تصمیمی
بگیریم که افغان ها روستا را ترک کنند“.
حادثه ی تلخ نظام آباد که با تاخیر به رسانه های خبری-آن
هم نه در سطح قابل
توجهی -راه یافت ،اولین
باری نبود که مردم بومی
یک منطقه در ایران به
تخریب منازل و ضرب و
شتم مهاجران افغان اقدام
کرده بودند .اوایل تیر ماه
سال  11در شهر یزد پس
از کشف جسد یک دختر
 12ساله در چاه که گفته
می شد مورد تجاوز قرار
گرفته و بازداشت یک

تخریب منازل مهاجران افغان در روستای نظام آباد قزوین
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اجتماعی

مهاجر افغان به عنوان متهم ،اهالی بومی ،افغان های ساکن در
منطقه را مورد ضرب و شتم قرار داده و خانه های ایشان را به
آتش کشیدند.
***
ال در یکی از
برای درک بهتر این فجایع فرض کنید که مث ً
شهرهای کشور امریکا یا کانادا به دلیل این که یک مهاجر
ایرانی جرمی را مرتکب می شود ،شهروندان امریکایی یا
کانادایی به منازل تمام ایرانیان آن شهر هجوم ببرند و ایشان را
مورد ضرب و شتم قرار دهند و اموالشان را به غارت ببرند .و
سپس مقامات محلی به جای دفاع از حقوق مهاجران قانونی
ایرانی از ایشان بخواهند که آن منطقه را ترک کنند.
باتوجه به این که جرم صرف ًا یک عمل شخصی به حساب می
آید و نباید حتی در صورت واقعی بودن وقوع جرم توسط یک
مهاجر افغان کلیه ی اتباع افغانستان مجازات شوند و با نگاهی
اجمالی به حادثه ی روستای نظام آباد قزوین و هم چنین اتفاق
سال  11در یزد ،فارق از تمام حاشیه های سیاسی که این دو
رویداد پیرامون خود به وجود آوردند ،نیاز به بررسی شیوع پدیده
ی افغان ستیزی در بین جوانان در ایران ،بیش از پیش حس
می شود .این قبیل حوادث باید مورد بررسی روان شناسان و
جامعه شناسان قرار گیرد و راه های جلوگیری از آن هرچه زودتر
توسط دولتمردان بصورت اجرایی درآید.

پرونده ی ویژه

پاسخ به یک پرسش:
زندانی سیاسی یا امنیتی؟
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پرونده ی ویژه
از جرم مرام اشتراکی تا جرم سیاسی

جرم سیاسی ،همانند تمام پدیده های اجتماعی-حقوقی دیگر
در متن تاریخ سیال بشریت به وجود آمده است؛ ”واقعیتی که
وجود دارد“ ؛ این گفتمان برخورد حقوق بشر با مسائل عینی
است .گفتمانی بر اساس ارزش های اساسی بیرون از قواعد
حقوقی که سیستم های حکومتی می بایست برای تامین
حقوق اساسی انسان ها با در نظر گرفتن و اعمال اصول
بنیادین آن در قواعد و قوانین مشروط و همیشه قابل تغییر خود
بگنجانند.

حجت فرجی
کارشنا

ارشد حقوق بشر

حکومت موضع گرفت و تالش برای ایجاد گفتمان غالب
حقوق پرولتاریایی را جرم انگاری کرد .جرم مرام اشتراکی که
در قوانین دوره ی پهلوی رنگ قضایی به خود گرفته بود ،با
استناد به جرم سیاسی در متمم قانون اساسی مشروطه ،راهی
شد برای سرکوب همه ی تالش های سیاسی و فعالیت های
گروه های روشنفکر و آگاه جامعه که حکومت را به نقد کشیده
بودند .از همین جا ابهام تعریف جرم سیاسی آغاز شد؛ برخی آن
چه را که به امنیت ملی لطمه می زد جرم سیاسی می پنداشتند
و برخی هرگونه اقدام سیاسی و تشکیل جناح ،حزب یا گروه
مخالف حکوم را تهدیدی برای ثبات حکومت می دانستند.
افراد زیادی که به عضویت گروه ها و انجمن های سیاسی در
می آمدند با عنوان جرم مرام اشتراکی به زندان می افتادند و در
شدیدترین حالت به دار مجازات آویخته می شدند.

جرم سیاسی در طول تاریخ ،همواره با تعاریف گوناگونی مواجه
بوده است که هرگز دوام و پایداری چندانی در جهان حقوق و
تفاسیر حقوقی نداشته است .علت آن بیش تر در تزاحم و
تصادم منافع حکومت ها و دولت مردان و حقوق مردم و آزادی
های مدنی -سیاسی بوده است .از مهم ترین چالش های
تعریف جرم سیاسی ،موضوع اشتراکات و تضادهای معنایی و
مفهومی جرم سیاسی با جرائم امنیتی است که در رابطه ی
مستقیم با تحوالت اجتماعی و تاریخی کشورها قرار دارد .ظهور
اومانسیم و محوریت انسان به عنوان مبنای تاریخ جدید بشریت
و دوران مدرنیته ،انسان ابژه را به انسان سوژه تبدیل کرد،
کنشگری با آگاهی پیوند خورد و عقالنیت ،برابری و عدالت را
حق تمام ابنای بشر دانست.
در ایران تحوالت مهمی در دوران معاصر رخ داده است .در
اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره پهلوی ،افراد سرآمد و متمکن
جامعه با تحصیل در اروپا و آموختن شیوه های مدرنیته از
دوران ناآگاهی گذشتند و در بازگشت به ایران ،با توجه به
میزان دانش و پیش زمینه های فکری خاص خود ،هریک در
جناح های مختلف مدنی و سیاسی که در حال ظهور بود ،قرار
گرفتند.

با حرکت زمان ،انقالب معنا گرفت گروه های مختلف ،تحت
لوای آزادی های کارتری وارد عرصه ی تقابل شدند .نقد باال
گرفت و شعله های هیجان انقالبی به خرمن خشک و پوسیده
ی پادشاهی ،آتش را ارزانی داشت .مبارزین و مجرمین سیاسی
و امنیتی دیروز آزاد شدند و برخی قدرت را به دست گرفتند.
انقالب ها با شعار آزادی و برابری پیروز می شوند و با دکترین
فشار ،آزادی ها را به زنجیر می کشند.

تفکرات مارکسیسم با توجه به وضعیت اجتماعی ایران و
همزمانی با تحوالت خارجی و انقالب روسیه و غلبه ی
کمونیسم ،جایگاه خاصی را در دیالوگ روشنفکری آن دوران
پیدا کرد .نظام پادشاهی ایران منافع خود را در کمونیسم نمی

پس از چندی در سال  1308افراد زیادی با عنوان مجرم
سیاسی و امنیتی اعدام شدند تفکر احیای جرم سیاسی در
قوانین ،وارد گفتمان دولت مردان انقالبی شد .اما در گذر زمان
و با توجه به فراز و فرود های وضعیت سیاسی ایران ،این
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حقوقی

دید ،روح کمونیسم با انقالب
فرودستان پیوند خورده بود و
شرایط اقتصادی ضعیف ایران و
کم توجهی دولت مردان ،می
توانست زمینه ساز انقالب
کارگری مشابهی همانند روسیه
باشد.

حقوقی

پرونده ی ویژه
نظام را متزلزل کند ،جرم سیاسی پنداشته شده است با توجه به
مسئله مسکوت ماند تا این که در شورای انقالب دوباره مطرح
ابهام تاریخی تعریف جرم سیاسی در این طرح هم جرم سیاسی
شد اما راه به جایی نبرد و تنها مجرمین امنیتی ،به تعریف
به عبارتی تعریف نشده است بلکه با
مبهمی رسیدند که با تفاسیر
توصیفات کلی و مصادیق غیرحصری
مختلف ،باز هم می توانست
در نظامی که دموکراسی حاکم باشد احتمرام بمه
در طرح قانونی جرم سیاسی،
مجرمین سیاسی را هم در بر
آزادی های اساسی بشر ،یک تکلیف برای حکومت
و یک حق برای مردم است.
خطر ترادف معنایی جرم امنیتی با
بگیرد .در ششمین دوره ی مجلس
جرم سیاسی را باقی می گذارد.
شورای اسالمی ،طرح جرم سیاسی،
در البه الی صندلی های قرمز دست به دست شد اما حضور
برخی اساتید برجسته ی حقوق ،جرم انگاری فعالیت های
ی ایجاد شده مانع از
اصالح طلبان و فضای نیمه باز آزاد ِ
سیاسی را نه تنها ضروری نمی دانند ،بلکه معتقداند جرم سیاسی
تصویب آن شد .در عمل در دوره ی تحوالت سیاسی سال
قابل تعریف نیست .برخی دیگر هم البته جرم سیاسی را از نظر
 1332تعداد زیادی از معترضین و دانشجویان با عنوان جرائم
فقهی مورد تایید قرار می دهند .یکی دیگر از اساتید ،جرم
امنیتی به زندان افتادند .این مسئله ترادف معنایی جرم امنیتی و
سیاسی را با انگیزه های آن قابل تعریف می داند تا جایی که
جرم سیاسی را در ایران قوت بخشید .بعد از انتخابات ریاست
می گوید اگر قتل با انگیزه ی سیاسی و منفعت عمومی صورت
جمهوری دهم در سال  1322و اعتراضات شدید مردم و
بگیرد ،باید همانند مجرمین سیاسی با او برخورد کرد .به طور
دانشجویان به نتیجه ی انتخابات و تظاهرات خیابانی ،با
مثال بیان می کند اگه فردی گلوله ای را به قلب هیتلر می زد و
بازداشت های فراگیر ،مالحظه کنار گذاشته شد؛ محافظه کاران،
او را به قتل می رساند 08 ،میلیون انسان شاید کشته نمی شدند
رادیکال شدند و تندروهای نگران پایداری نظام جمهوری
و به همین دلیل این نوع قتل ،می تواند جرم سیاسی باشد .از
اسالمی ایران ،بهانه ی محکمی برای اعمال خشونت پیدا
دیگر سو مطرح می کنند جرم سیاسی باید نسبت به نهاد قدرت
کردند.
تعریف شود؛ آن جا که می توان صندوق های رای را جابه جا
کرد و نتیجه ی انتخابات مردمی را تغییر داد در حقیقت منفعت
عمومی و خیر مشترک ،نقض شده است و افراد و گروه های
سیاسی در نهاد قدرت که توانایی این گونه اقدامات را دارند ،باید
با عنوان جرم سیاسی محاکمه شوند.

بعد از حبس غیرقانونی و بدون محاکمه ی نامزدهای مخالف
نتایج انتخابات ،اندیشه ی قانونی کردن جرم سیاسی ،از سوی
برخی از مراجع تقلید و تئوریسین های مذهبی نظام ،به فتاوی
مختلفی در این زمینه ختم شد .یکی از نمایندگان مجلس اصول
گرا با استناد به فتوای علما ،متن طرح جرم سیاسی را نگاشته و
با حمایت دیگر اصول گرایان ،امکان قانونی شدن آن را به
صحن علنی سبز مجلس کشانده است.

نظر دیگر این است که تا زمانی که آزادی های اساسی مردم که
در قانون اساسی شناخته شده است مورد احترام قرار نگرفته و
قابلیت اجرایی پیدا نکرده است ،سخن گفتن از تعریف جرم
سیاسی معنا ندارد .آزادی های مدنی -سیاسی ،آزادی
مطبوعات،آزادی تشکیل گروه ها و انجمن های سیاسی ،حق بر
گفتگو ،حق بر فراموش شدن ،حق بر متفاوت بودن و حق بر
اعتصاب ،حقوق و آزادی هایی هستند که در اعالمیه ی
جهانی 1102حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی  1100و
دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی و تاکید قرار
گرفته است .بسیاری از این حقوق در قانون اساسی ایران هم

طرح جرم سیاسی درفضای دانشگاهی با مخالفت شدیدی روبه
رو شده است .علت آن هم به کار بردن واژه هایی است که از
اعتبار نگارش های حقوقی خارج است .در مواد این طرح
مسائلی مطرح شده است که فلسفه ی جرم سیاسی را که
حمایت بیش تر و تبعیض مثبت نسبت به مجرمین سیاسی
است ،از بین می برد.
در مواد این طرح هرگونه نقدی و با هر انگیزه ای که پایه های
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پرونده ی ویژه
سیاسی برای حمایت از افراد و تبعیض مثبت نسبت به آن ها در
جوامع دموکراتیک شاید قابل تحقق باشد؛ زیرا دموکراسی
تعریف مشخصی دارد و تامین آزادی های و مشارکت سیاسی
مردم در تعیین سرنوشت خود را هدف اساسی جامعه ی
دموکرات می داند.

مورد اشاره قرار گرفته که البته هرگز در قوانین عادی برای اجرا
شدن مورد توجه نبوده است.

از طرفی باید در نظر داشت که وقتی نقد با هرانگیزه ای بتواند
پایه های یک نظام سیاسی و حکومتی را به تزلزل بیندازد ،این
مسئله موجب وهن نظام و تضعیف آن است .وقتی حکومت
نتواند در مقابل نقد مقاومت کند و امنیت آن به خطر بیفتد در
حقیقت مشروعیت خود را از دست می دهد .حکومت نماد امنیت
و حافظ منافع مردم و آرامش آنان است و مردم به این واسطه
به حکومت ها رای مثبت می دهند و منشا مشروعیت آنان می
شوند .حال اگر دولتی آن قدر ضعیف باشد که خود را مصون از
خطر حتی در مقابل نقد نداند ،بنیان مشروع بودنش به مخاطره
می افتد.

به نظر می رسد برای تعریف جرائم سیاسی ،ابتدا باید ساختار

حقوقی

از نظر تعریف حقوقی هم از دیدگاه اساتید حقوق جزا این طرح
دارای سه رکن اساسی تعریف جرم نیست؛ رکن مادی آن در
رابطه ی مستقیم با اثر مطرح شده یعنی تهدیدی برای پایه
های نظام نیست و رکن معنوی ،مبهم است و با هرانگیزه ای
بودن ،قابلیت تعریف ندارد.

زندان کمیته مشترک که پس از انقالب  53به موزه تبدیل شد

در نهایت می توان گفت جرم سیاسی در همه ی ادوار تاریخی
ایران با چالش تعریف حقوقی مواجه بوده است که می تواند
محصول وضعیت های مختلف سیاسی باشد ،اما می توان گفت
جرم سیاسی در مقابل منافع دولت مردان و نظام های سیاسی
قرار می گیرد .به عبارتی جرم سیاسی دغدغه ی مردم نیست
آزادی ها و حقوق بشر ،دغدغه ی مردم است.

دموکراتیک داشت و این ساختار نه تنها باید از نظر شکلی (
 ) Formalبلکه باید از نظر ماهیتی ( )Materialتعریف
شود .در نظام دموکراتیک ،انسان و حقوق بشر محور تمامی
اقدامات ،سیاست گذاری ها و جرم انگاری هاست .در نظامی که
دموکراسی حاکم باشد احترام به آزادی های اساسی بشر ،یک
تکلیف برای حکومت و یک حق برای مردم است .عقالنیت،
مبنای حکومت قانون می شود و عدالت و انصاف ،تضمین
کننده ی تامین حقوق مردم .مشروعیت حکومت از رای مردم
سرچشمه می گیرد و نامشروع بودن آن نیز باز هم با رای مردم
تعیین می شود؛ زیرا حکومت نماینده و وکیل مردم است و بر
اساس قرارداد اجتماعی -سیاسی ،وکالت ،قابل فسخ و وکیل،
قابل عزل است .دکترین تعدیل قدرت و تضمین حقوق مردم،
در دموکراسی خالصه می شود.

جرم سیاسی همواره با جرم امنیتی مترادف پنداشته شده است
جرم سیاسی به زیان مردم قابل تعریف نیست زیرا آزادی های
مدنی و سیاسی آن ها را نقض می کند اما در مقابل حکومت و
برای حفظ منافع مردم و ارتکاب اعمال خودسرانه و غیر قانونی
نهادهای سیاسی قابل تعریف و جرم انگاری است.
جرم سیاسی مانع از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی و نقد
حکومت می شود ،آزادی های را محدود می کند و راه را برای
استبداد باز می سازد .البته باید در نظر داشت تعریف جرم
شمارهی  38تیر ماه 1393
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حقوقی

برچسب زندانی امنیتی برای انکار زندانی سیاسی
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در عرصه ی سیاسی و

رژیم شاهنشاهی و هم در رژیم

حقوق کیفری ایران موضوع جرائم و مشکالت مجرمین

جمهوری اسالمی ،متهمین

سیاسی است که همواره از سال های پیش از انقالب و استقرار

سیاسی با عناوین ارتکابی جرائم

جمهوری اسالمی ایران مطرح بوده و هست .این دغدغه در

عادی-امنیتی تحت تعقیب و

زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی به نحو بارزی

محاکمه قرار گرفته و می

دیده می شود .چرا که نه تنها تعدادی از افراد دخیل در تدوین

گیرند .متهم کردن فعالین و

قانون اساسی خود سابقه ی تعقیب و محکومیت سیاسی داشته

مبارزین سیاسی به ارتکاب

اند ،بسیاری از فعالین و مبارزین سیاسی در رژیم گذشته قربانی

جرائم امنیتی ،در هر دو رژِیم حکومتی یکی از راحت ترین

این نقص بزرگ در سیستم قانون گذاری ایران بوده اند .از این

روش های سرکوب فعالیت های سیاسی و محدود کردن حق

رو و با توجه به فضای به وجود آمده بعد از انقالب ،قانون گذار

آزادی بیان و عقیده و بستن طرق انتقاد و اعتراض به عملکرد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با هدف آزادی فعالیت ها

مسئولین مملکتی بوده است .در رژیم سابق متهمین سیاسی

و مبارزات سیاسی آینده در کشور ،موضوع جرم سیاسی را

در دادگاه های نظامی محاکمه می شدند در این رژیم متهمین

مطرح نموده و تاکید کرده است که محاکمات مجرمین سیاسی

سیاسی در دادگاه های انقالب محاکمه می شوند .حقیقت این

باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به عمل آید و

است که با تغییر نظام سیاسی در ایران ،هی تغییری در روند

مهناز پراکند

وکیل دادگستری

تعریف جرم سیاسی را به

برخورد

تصویب قانونی در این خصوص

سیاسی صورت نگرفت.

واگذار کرده است .اما تا کنون

فعالین و مبارزین سیاسی

که بیش از  30سال از تدوین و

و عقیدتی در نظام

تصویب این قانون می گذرد،

قضایی

سیاسی

اقدام مثبتی در این راستا صورت

جمهوری اسالمی ایران

نگرفته است .جرم سیاسی و

عالوه بر مواجه شدن با

ارکان تشکیل دهنده ی آن در

تهدید به متهم شدن به

قوانین ایران جایی نداشته و هم

با

و

متهمین

ارتکاب جرائمی با عناوین

عکس از ایرنا

امنیتی یا ضد امنیتی ،با

چنان در هاله ای از ابهام قرار
دارد .خأل موجود در خصوص تعریف جرم سیاسی و ارکان

تهدید بزرگ تری نیز مواجه هستند که صرفآ ریشه در شرع

تشکیل دهنده ی آن سبب شده است که متهمین سیاسی از

اسالم دارد و آن متهم شدن به ارتکاب جرائم محاربه با خدا،

حقوق مقرر در قانون اساسی محروم باشند و بعضآ فشار بیش

بغی و افساد فی االرض است .کاربرد این اتهامات در قوانین

تری را هم نسبت به سایر متهمین متحمل شوند.

عادی کیفری جمهوری اسالمی ایران ،بسیاری از فعالین و

در هر دو رژیم حکومتی سابق و فعلی در ایران یعنی هم در

مبارزین سیاسی را به جوخه های اعدام کشانده است.
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در  5مهرسال  1306بعد از پیروزی انقالب و استقرار جمهوری

 -به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلی علیه نظام جمهوری

اسالمی ،قوه ی مقننه وقت قانونی را تحت عنوان قانون ”باز

اسالمی به صورتی که در قوانین جمهوری اسالمی ممنوع

سازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته

اعالم شده است“.

به دولت“  ،تصویب کرده است .در این قانون چهار دسته از

برخی از مصادیق به کار برده شده در ماده ی  15این قانون

جرائم و خطاها بر شمرده و مالک تعیین مجازات یا تنبیه علیه

مصداق جرائم نظامی است و برخی مصداق جرائم سیاسی است.

کارمندان و مستخدمین دولت قرار گرفته اند .یکی از این چهار

در این قانون حتی قیام علیه نظام جمهوری اسالمی به هر نحو

دسته جرائم و خطاها جرائمی هستند که از آن ها به عنوان

جزو جرائمی قلمداد شده است که مصداق جرم سیاسی است.

جرائم سیاسی و نظامی نام برده شده است .در ماده ی  15این

در حالی که این دسته از جرائم در قانون مجازات اسالمی ،جزو

قانون ضمن تقسیم جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته جرائمی

جرائم امنیتی و حتی محاربه و افساد فی االرض به شمار آمده

که قبل از انقالب واقع شده اند و جرائمی که بعد از انقالب واقع

است و نیز بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به

شده و می شوند ،مصادیقی از این جرائم را که به بعد از انقالب

اتهامات موضوع جرائم امنیتی در صالحیت دادگاه های انقالب

مربوط است بر می شمارد که عبارتند از:

قرار گرفته است.

” -قیام علیه جمهوری اسالمی به هر نحو

دوگانگی موجود در قوانین عادی نسبت به سیاسی یا امنیتی

 -همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسالمی

قلمداد شدن یک رفتار از یک طرف و استفاده ی ابزاری از

ایران

قوانین برای سرکوب مردم و فعالین سیاسی و غیره از طرف

 -عضویت در سازمان های جاسوسی علیه نظام جمهوری

دیگر ،موجب غلبه ی نگاه امنیتی به رفتارهایی شده است که در

اسالمی ایران و یا جاسوسی و کسب اطالعات محرمانه به نفع

قانون بازسازی نیروی انسانی مصداق جرم سیاسی قلمداد شده

دول بیگانه یا گروه های داخلی که فعالیت آن ها ممنوع اعالم

اند .می بینیم که در تمام این سال ها فعالین و مبارزین سیاسی

شده

نه به عنوان متهم سیاسی بلکه تحت عنوان متهم امنیتی در

 -فعالیت به نفع گروه هایی که فعالیت آن ها ممنوع اعالم

دادگاه های انقالب به پای میز محاکمه کشانده می شوند.

گردیده در محیط اداره

اگر چه تصویب قانونی با عنوان و محتوای قانون بازسازی

 -ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسالمی از قبیل

نیروی انسانی وزارتخانه ها و ادارات دولتی و تعیین تنبیه و

شایعه پراکنی ،کارشکنی ،کم کاری و هم چنین موارد غیر

مجازات تا حد اخراج کارمند از محل اشتغال خود ،فی نفسه

قانونی اعتصاب و تحصن و تظاهرات

عملی مغایر با اصل آزادی بیان و عقیده و مخالف با حق اشتغال

 -اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا

افراد و مغایر با موازین بین المللی حقوق بشراست ،اما خالء

گروهی در محیط اداره

موجود در قوانین جاری و ضد امنیتی قلمداد کردن هر گونه

 -اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نا

فعالیت سیاسی و مدنی مردم و گروه ها ما را به سمتی سوق می

مشروع و به دست آوردن امتیازات غیر قانونی

دهد که در کنار تالش برای وضع قوانینی بهتر ،برای اجرای

 -افشای اسناد و اسرار نظامی

این قانون بد و خالف حقوق بشری تالش کنیم و توجه

 -از بین بردن یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از

مسئولین قضایی و قضات را به این قانون سوق دهیم .کاری که

محرمانه و غیر آن مربوط به قبل یا بعد از انقالب اسالمی

در طی سال های بعد از تصویب این قانون در برخورد با
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حقوقی

پرونده ی ویژه

حقوقی

پرونده ی ویژه
متهمین سیاسی صورت گرفته و تاکنون به نتیجه ای منتج

به عملکرد حاکمیت به قصد ضربه زدن به نظام باشد سیاسی

نشده است .چرا که توجه به اعتبار اجرائی این قانون و مصادیق

نیست و مرتکب آن از حقوق قانونی مقرر برای متهمین سیاسی

بر شمرده شده از جرائم سیاسی در این قانون ،موجب ریزش

برخوردار نخواهد بود؟! سوال اینجاست که با این دسته از

پایه های بقای دادگاه های انقالب است که حتی بعد از گذشت

منتقدین چه رفتاری خواهد شد؟

 30سال از انقالب هنوز پابرجاست و از آن به عنوان ابزار ارعاب

مگر نه این است که فلسفه ی وجودی احزاب و گروه های

و سرکوب مردم و گروه ها استفاده می شود .در حالی که نه در

سیاسی کسب قدرت و یا حفظ آن است و مگر نه این است که

قانون اساسی و نه در قوانین

الزمه ی رسیدن به این اهداف نقد

عادی جاری ،دادگاه های انقالب

است؟! چگونه می توان وجود حزبی

صالح به رسیدگی به جرائم

سیاسی را در کشور تصور کرد که

سیاسی شناخته نشده اند.

امکان قانونی نقد قدرت و یا حفظ آن

از یک طرف قانون گذاردر اصل

را نداشته باشد؟!

 102قانون اساسی بر لزوم انجام

متاسفانه بعد از  30سال انتظار و در

محاکمات سیاسی به نحو علنی و

دوره ای که حق آزادی بیان و

با حضور هیات منصفه تصریح و

اندیشه ،حق فعالیت سیاسی و

تأکید می نماید .از طرف

اجتماعی از حقوق بنیادین بشر

دیگرتبصره ی 1ماده ی  86قانون

شناخته شده است ،اینک با طرحی

اصالح قانون تشکیل دادگاه های

مواجه هستیم که به کلی راه هرگونه

عمومی و انقالب رسیدگی به

فعالیت سیاسی را می بندد .مقایسه

جرائم سیاسی را در صالحیت

ی مفاد طرح جرم سیاسی با مفاد

دادگاه های کیفری استان با حضور هیات منصفه و به صورت

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و ادارات دولتی

علنی قرار داده است.

مصوب  1306به خوبی چرخش شدید نظام قانون گذاری را از

بعد از گذشت  30سال از انقالب و عدم اجرای قوانین موجود در

نظامی که حتی قیام علیه جمهوری اسالمی را سیاسی قلمداد

برخورد با متهمین سیاسی ،با طرحی تحت عنوان جرم سیاسی

کرده – هر چند در عمل چنین نشده و تاریخ ،شاهد محاکمات

مواجه می شویم که طبق اخبار منتشره گویا کلیات این طرح در

و احکام زندان و اعدام زیادی علیه مخالفین نظام در همان سال

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده

تصویب این قانون است -به نظامی که حتی هی نقدی را از

است .با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی در ماده ی  1پیش

طرف افراد و گروهها بر نمی تابد و آن را جرم تلقی می نماید

نویس این طرح شده است ،هر رفتاری با انگیزه ی نقد عملکرد

هر چند جرم سیاسی باشد .فاجعه آنجاست که توهین به

حاکمیت یا با انگیزه ی کسب قدرت و یا با انگیزه ی حفظ

مسئولین مملکتی بدون تعریف و تعیین مصداقی از آن نیزجرم

قدرت ،به شرطی جرم سیاسی تلقی شده است که به قصد

سیاسی تلقی شده و به این ترتیب بنظر می رسد با تصویب این

ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری

طرح دهان ها بسته تر و قلم ها شکسته ترخواهند شد.

اسالمی ایران نباشد .مفهوم این ماده بدین معناست که اگر نقد
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پرونده ی ویژه

محمد اولیایی فرد :طرح جرم سیاسی ،درون حکومتی ست
در این شماره از ماهنامه ی خط صلح و به بهانه ی موضوع پرونده ی ویژه مان و ”طرح
جرم سیاسی“ که به تازگی کلیات آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است و به
زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود ،به سراغ محمد اولیایی فرد ،رفته
ایم و در مورد طرح فوق الذکر و تفاوت ها میان زندانیان سیاسی و امنیتی ،با این
حقوقدان به گفتگو نشسته ایم.

سیمین روزگرد

محمد اولیایی فرد متولد تیرماه سال 5431در تهران است و در سال  ،5431موفق به
اخذ پروانه ی وکالت خود شده است و از همان ابتدای راه به حوزه ی حقوق بشر وارد

فعال حقوق بشر

شد و وکالت بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی را بر عهده گرفت و در راه دفاع از موکالن خود ،چندین بار
بازداشت شد.
آقای اولیایی فرد معتقد است که طرح جرم سیاسی نیازهای یک مجرم سیاسی و حق و حقوق آن منجمله
برخورداری از محاکمات عادالنه را جواب نمی دهد و به نوعی طرحی درون حکومتی ست ،نه برون حکومتی؛ هرچند
سیاسی هستند ،زندانی سیاسی دانست و به جرمشان با حضور هیات منصفه رسیدگی کرد“.

آقای اولیایی فرد؛ همان طور که می دانید،

رسمی ست ،مبنا قرار داده و می گوید اگر ما می خواهیم فردی
را به عنوان مجرم سیاسی بپذیریم ،باید نسبت به این چهار
اصل مخالفت نداشته باشد .می تواند نقد داشته باشد اما باید
ال نگوید که بهتر است نظام
مخالفت نداشته باشد .یعنی مث ً
جمهوری اسالمی بشود نظام سلطنتی ،یا بر فرض دین رسمی
کشور باید تغییر کند ،یا حتی من اهدافم در چهار چوب نظام
اسالمی هست اما والیت فقیه را قبول ندارم .همین مورد هم
جرم را به فاز دیگری می برد و به عنوان جرم سیاسی و یا به
عنوان فعال سیاسی نمی شناسد .اما اشخاص می توانند در
عین حال به این چهار محور نقد داشته باشند و نقدی که
داشته باشند چه طور تبدیل می شود به جرم!؟ باید نقدی باشد
که خارج از نقد معمولی باشد که حالت جرم داشته باشد(نقد
معمولی که جرم محسوب نمی شود) و در جهت تضعیف
حاکمیت هم نباشد ،آن موقع جرم حساب می شود.
اما با جمیع این جهات ،فکر می کنم که در واقع اگر ما هر چه
قدر به سمتی برویم که قانون اساسی ،خصوص ًا فصل سوم آن

پیش نویس طرح جرم سیاسی به تازگی به
مجلس رفته است و طی روزهای گذشته هم ،کلیات
آن به تصویب رسیده است .به طور کلی نظر شما
پیرامون چنین طرحی چیست؟
ببینید در این طرح جرم جدیدی تعریف نشده ،یعنی در واقع این
اعمال مجرمانه ای بوده که قبالً ،هم بوده و هم تعریف شده
بوده و االن فقط یک کاور برایش در نظر گرفته اند؛ آن هم
البته شرط و شروطی دارد؛ از یک طرف فرد باید انگیزه ی
سیاسی داشته باشد ،از یک طرف نباید به نظام ضربه بزند.
منظور از انگیزه ی سیاسی این است که در واقع شخص انگیزه
و منافع شخصی نداشته باشد و برای اهداف اجتماعی و برای
بهبود اوضاع فعلی تالش بکند .در رابطه با این که قصد ضربه
زدن به نظام را نداشته باشد هم باید گفت که این طرح آمده و
چهار محور شاخص نظام جمهوری اسالمی که جمهوریت،
اسالمیت ،والیت فقیه و دیگری و چهارمی هم دین و مذهب
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گفتگو

که از بی قانونی بهتر است .وی در گفتگو با خط صلح می گوید ” :باید تمام کسانی که به لحاظ سیاسی ،ماالف

گفتگو

پرونده ی ویژه
داشتیم ،عدم اجرای اصل
 102قانون اساسی است و
اجرای چنین طرحی اولین
قدم است و به مرور زمان و
به واسطه ی نمایندگان
مجلس و یا فعالیت های
مدنی ،شاید بتوان ایرادات آن
را برطرف کرد .علی رغم
وجود نیروهای اقتدار گرا و
افراطی در کل نظام جمهوری
ال حقوقی
اسالمی که اص ً
برای مردم قائل نیستند ،باید از این قانون استقبال کرد؛ البته
استقبالی توام با نقد و انتقاد تا جرم سیاسی تعریف بشود.
شاید بهتر باشد که در همین ابتدای بحث

و اصولی که محجور مانده ،اجرا
بشود ،نتایج خوبی دارد که
همانا گرفتن حق مردم است.
همان طور که حاکمیت در
پیمانی که با مردم بسته سعی
می کند که مردم را از پیمان
شکنی منع کند ،خودش هم
نباید پیمانی را که با مردم
بسته ،بشکند و اگر اصولی از
قانون اساسی را اجرا نمی کند،
عکس از شهروند
در حال پیمان شکنی است و در
حالت خوش بینانه تعلل می کند .بنابراین ،هر قدر این اصول را
رعایت کند ،به نفع مردم هست و می تواند در جهت منافع
عموم باشد.
ایرادات این طرح و هم چنین خصوصیات

به تعریف واژه هایی که محل نزاع فعالین

ماده ی یک آن که گویا بسیار جنجال

سیاسی و حتی حقوق بشری هم شده ،بپردازیم.

برانگیز هم شده است ،چیست؟
این طرح ایرادات بسیاری دارد اما از این جهت که می خواهد
اصل  102قانون اساسی را به صورت اجرایی در بیارود ،باید
استقبال کرد .این طرح برابر با استانداردهایی که یک مجرم
سیاسی دارد ،تنظیم نشده ،یعنی در دنیا آن چه که ما در برابر
مخالفین سیاسی تعریفش را می شنویم ،این هست که بعض ًا با
نوع حکومت هم مشکل دارند .در واقع این طرح نیازهای یک
مجرم سیاسی و حق و حقوق آن منجمله برخورداری از
محاکمات عادالنه را جواب نمی دهد و به نوعی طرحی درون
حکومتی ست ،نه برون حکومتی؛ هرچند که از بی قانونی بهتر
است .همان طور که پیش تر هم گفتم ،اگر کسی والیت فقیه
یا کالً جمهوری اسالمی را قبول نداشته باشد و اقداماتی در این
راستا انجام دهد ،جرم او دیگر در قالب جرم سیاسی نمی آید و
در قالب محاربه می گنجد و برایش احکام سنگین و حتی
امکان دارد تا اعدام هم صادر کنند.
ال قانونی
اما به هر حال از بی قانونی بهتر است و این که اص ً
وجود نداشته باشد ،خیلی بد است .خالء کلی که ما تا امروز

زندانی سیاسی و امنیتی از لحاظ لغوی و حقوقی چه
معنایی دارند و مرزبندی شان با یکدیگر چیست؟
برای این واژه ها تعاریف مشخصی به لحاظ حقوقی نیست،
کشورهای مختلف با روش های حکومتی خودشان تعاریف
خاصی برای آن ها دارند و حقوق هر کشوری هم با کشورهای
ال دست روی
دیگر متفاوت است .در واقع نمی توانیم بیاییم کام ً
استانداردهایی بگذاریم البته تعاریفی هست که اکثر حقوق دان
ها هم به آن اعتقاد دارند ،منتها نسبی است .بر اساس همان
تعاریف ،افرادی که در واقع کارهای ضد امنیت یک کشور انجام
می دهند و در آن انگیزه های اجتماعی یا منفعت عمومی وجود
ندارد و شخص منفعت شخصی خودش را مد نظر می گیرد،
اصطالح ًا مرتکب اقدامات ضد امنیتی شدند؛ مثل جاسوسی که
البته در جرایم جاسوسی هم باید دادرسی عادالنه باشد و متهم
حق وکیل ،استیناف و تجدید نظر داشته باشد اما به هر حال در
دنیا با این موارد سخت برخورد می شود .این فرقی ست که بین
مجرم سیاسی و امنیتی ،قائل می شویم؛ وقتی کسی مقداری
پول می گیرد تا یک سری اطالعاتی را به یک کشور دیگری
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ال سیستمی اقتدار گرایی دارند،
اما در کشورهایی که معمو ً
مجموعه ی فضای امنیتی شان را کوچک تر و بسته تر می
کنند و سرنوشت خودشان را به سرنوشت مردم گره می زنند و
فضای سخت گیرانه ای ایجاد می شود .یعنی اگر فردی
صحبتی ،انتقادی می کند ،یا فعالیتی انجام می دهد ،نمی گویند
که این اقدام علیه ما صورت گرفته بلکه می گویند علیه ملت
ال اشتباهی ست .با این
انجام شده در حالی که این کا ِر کام ً
اندیشه ،جلوی آزادی بیان را می گیرند ،جلوی تجمع و سایر
حقوق مردم را می گیرند و قانون را زیر پا می گذارند .اگر کسی
حرفی بزند ،با استناد به این که این شخص به امنیت ملی ضربه
زده است ،او را بازداشت می کنند در حالی که اگر دقت کنید در
نهایت شاید آن فرد از نوع حکومت انتقاد کرده باشد .این طور
حکومت ها ،تعریف شان از حفظ امنیت ملی ،بیش تر حفظ
خودشان است.
آیا حقوق یک زندانی امنیتی با یک زندانی

بدهد -یعنی به آن پول فکر می کند و نمی خواهد که مردم در
رفاه باشند ،-امنیت آن کشور را بهم می زند یا وقتی برای منافع
شخصی اش دست به اسلحه می برد ،امنیت جامعه را به هم
می ریزد.
در مقابل ،بحث مجرم سیاسی این هست که کاری که می کند،
منفعت شخصی ندارد ،برای بهبود اوضاع در جهت منافع
عمومی فعالیت می کند .اگر علیه حکومتی نقدی می کند یا
اقدامی می کند ،می خواهد مردم را از ظلمی خالص کند .این
ها فرق عمده ی زندانی سیاسی با امنیتی ست .در حال حاضر،
در قوانین ما به خاطر این که تعریف خاصی از جرم سیاسی
وجود ندارد ،به این شکل هست که همه را امنیتی جلوه می
دهند .به همین خاطر هم مسئولین همه جا می گویند ما مجرم
سیاسی نداریم و همه امنیتی هستند .در حالی که این کا ِر
اشتباهی است و در واقع حرف نادرستی هست و باید بین این
دو دسته فرق قائل شویم.
خب همان طور که خودتان هم گفتید ،تمامی

سیاسی تفاوتی هم دارد؟ اگر تفاوتی وجود

ال ذیل همین واژه ی ”امنیت
تعاریف معمو ً

دارد ،در چه مواردی ست؟
قطع ًا تفاوت دارد و تفاوت ها ،عمده هم است .یکی بحث دید
عمومی هست .وقتی اعالم بشود که یک شخص مرتکب جرمی
سیاسی شده ،مسئله ی بسیار متفاوتی است تا این که بگویند
این شخص ،جرم امنیتی یا جرم عادی داشته؛ چرا که در رابطه
با فعالیت سیاسی ،انگیزه های شرافتمندانه ای در نظر گرفته می
شود .از طرف دیگر ،در قوانین بین المللی ،بحث استرداد
ل زندان هم
مجرمین برای مجرمین سیاسی وجود ندارد .در داخ ِ
یک سری ارزش ها و امکانات ویژه ای به زندانی سیاسی داده
می شود؛ مثل این که لباس زندان را نپوشند ،از حق تلفن و
مالقات با خانواده هایشان برخوردار باشند ،به روزنامه و اینترنت،
دسترسی داشته باشند ،موهایشان تراشیده نشود و حتی زندانبان
موظف هست مثل زندانی های عادی با آن ها برخورد نکند و
یک سری مسائل را رعایت کند .ضمن این که سبک محاکمات
هم فرق می کند .محاکمات زندانیان سیاسی به صورت علنی و
با حضور هیات منصفه است و پیام یک زندانی سیاسی از طریق
هیات منصفه ،که نمایندگان جامعه هستند ،شنیده می شود؛ به

ملی“ قرار دارد .حاال این واژه در ایران و یا حتی
سایر کشورها اساساً به چه معناست؟
ببینید کشورهای مختلف ،در بحث امنیت ملی شان تفاوت های
زیادی قائل هستند .برخی کشورها-بیش تر در غرب -مثل
ایاالت متحده یا فرانسه خطوط امنیتی شان را باز می کنند و در
واقع دروازه ی بزرگ تری برای امنیت ملی شان در نظر می
گیرند و برای یک سری از آزادی ها احترام قائل هستند و
برخوردشان با مردم کم تر است .می گویند شخص می تواند
آزادی بیان داشته باشد ،از رئیس جمهور بگوید و ایراد بگیرد،
ال جمهوریت خوب
حتی از حکومت ایراد بگیرد .بگوید که مث ً
نیست ،سلطنتی-پارلمانی خوب است یا کمونیستی خوب است.
افراد می توانند در خیابان ها تجمع بکنند و همه ی این موارد
شامل برهم زدن امنیت کشور نمی شود .هرچند که اعتقاد دارم
نقض حقوق بشر در بسیاری و یا حتی تمام کشورها وجود دارد
و تفاوت در نوع و اندازه ی آن است .ما نمی توانیم کشوری را
مثال بزنیم که از این حیث کارنامه ی پاک پاکی داشته باشد.
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پرونده ی ویژه
شرط این که هیات منصفه تشریفاتی نباشد و از اقشار عمومی
تشکیل شده باشد ...مجموع این شرایط باعث می شود که
زندانی سیاسی امتیازاتی داشته باشد.
به نکته ی خوبی اشاره کردید؛ منظورم

و نمی توان گفت که فعالیت سیاسی کرده اند و شاید جنبه های
دیگری به کار گرفته شود .ولی عده ی دیگری از حقوقدان ها،
تعریف را باالتر می گیرند و می گویند حتی اگر گروهی دست
به اسلحه هم ببرد و از این طریق مخالفت سیاسی خودش را
نشان دهد ،باز هم باید آن ها را مجرم سیاسی تلقی کرد و باید
در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه به جرمشان رسیدگی
شود .بنابراین ،بستگی به این دارد که ما چه تعریفی از جرم
سیاسی مد نظرمان باشد.
هر کسی می تواند تعریف خاصی داشته باشد .االن می بینیم که
مثالً مجلس ایران این مدل را دارد قبول می کند که با پذیرفتن
آن چهار محور که قبالً توضیح دادم ،می توان منتقد سیاسی بود
اما نظر شخصی من این هست :هر کسی که مخالفت سیاسی
می کند ،باید مجرم سیاسی تلقی شده و باید با حضور هیات
منصفه و در دادگاه علنی محاکمه بشود.
جناب اولیایی فرد ،میزان تاثیر فقه اسالمی

زندانیان کنونی را زندانی سیاسی قلمداد می کنید؟

را بر قوانین جزایی کشور تا چه حد ارزیابی

افراد با اتهام محاربه و محکوم به اعدام از دیدگاه

می کنید؟
ال بحث ارزیابی نیست ،تمام قوانین جزایی کشور به نوعی از
اص ً
فقه گرفته شده و در قالب قانون مجازات اسالمی هم پوشش
داده شده است .سیستم به هر حال سیستمی است که در خود
قانون اساسی هم به این امر اشاره کرده اما بزرگ ترین اشکالی
که وجود دارد این است که چرا قوانین از فقه تنگ نظرانه گرفته
می شود .ببینید شریعت اسالم مثل یک ویترینی هست که انواع
و اقسام تفسیرها در آن وجود دارد ،یکی می آید به شیوه ی
طالبانی و جدیداً هم داعشی تفسیر می کند که در واقع تفسیری
جهنمی و شیطانی ست و می ریزند به شهر و با اشاره سر می
بُرند و تیراندازی می کنند .باید پرسید که آیا این واقع ًا همان
منش پیامبر اسالم در فتح مکه بوده؟ پیامبر اسالم وقتی که به
مکه می رفته به تمام مخالفین سیاسی خودش امان داده و به
یارانش گفته که خانه های مردم را خراب نکنید و غیره.
یک سری تفسیرهای بهتری هم وجود دارد؛ هرچند در این
شرایط که اجبار وجود دارد و ما مجبور هستیم ،بحث تفسیرهای
بهتر مطرح می شود وگرنه قوانین اگر که از فقه گرفته نشود،

همان دید متفاوت و مثبت به زندانی سیاسی
نسبت به زندانی امنیتی ست .بعد از سال 11
خصوصاً ،بحث های زیادی در این رابطه به وجود
آمده است که ”زندانی سیاسی قلمداد شدن“
بسیاری از افرادی را که به عنوان مثال با اتهام
” همکاری با احزاب سیاسی معاند نظام“ مواجه
هستند ،زیر سوال می برد ،هرچند که هیچ یک از
ال جرمی تحت عنوان جاسوسی در
این افراد معمو ً

گفتگو

پرونده هایشان وجود ندارد .سوال من از شما این
است که به عنوان یک حقوقدان ،کدام دسته از

شما چه نوع زندانی محسوب می شوند؟
من نمی توانم نسبت به یک پرونده ی خاص ،که آن را ندیده
ام ،اظهار نظر بکنم ،اما در یک دید عمومی و از نظر شخصی
خود من ،در واقع باید تمام کسانی که به لحاظ سیاسی ،مخالف
سیاسی هستند ،زندانی سیاسی دانست و باید به جرمشان با
حضور هیات منصفه رسیدگی کرد .ببینید ،ما نمی توانیم در این
زمینه فقط به این که افکار عمومی چه نظری دارد اکتفا کنیم؛
یک بخشی از افکار عمومی حق را می دهد و یک بخشی نمی
دهد .شاید افکار عمومی نسبت به یک پرونده نظر مثبت داشته
باشد و نسبت به یک پرونده ی دیگر نداشته باشد.
ی افراد یا گروه ها ،با دو
به هر حال در رابطه با مخالفت سیاس ِ
تعریف مواجه می شویم .عده ای از حقوقدان ها می گویند
کسانی می توانند فعال سیاسی باشند که دست به اسلحه نبرده
باشند .آن ها می توانند به خاطر فعالیت هایی که کرده اند ،از
حق هیات منصفه و دادگاه علنی برخوردار باشند .ولی زمانی که
دست به اسلحه ببرند ،از جنبه ی فعالیت سیاسی بیرون می آیند
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است .یعنی یک زندانی که مجبور می شود و وثیقه می گذارد و
فرار می کند ،ضبط وثیقه اش غیر شرعی است و یا حتی نماز
خواندن در آن خانه ای که مربوط به وثیقه ی زندانی باشد،
حرام است .خب وقتی ما این تفسیرها را داریم ،چرا از این ها
استفاده نکنیم.
چنین استفتاءهایی ،خصوص ًا در رابطه با

بهتر است؛ چرا که وقتی آن قانون را نقد می کنی ،دیگر توهین
به فقه و شریعت تلقی نمی شود .خود من به خاطر نقد به
قانون ،به توهین به قصاص و شریعت محکوم شدم .در حالی
که من بحثم ،بحث اعدام نوجوانان زیر  12سال بوده و کاری به
شریعت نداشتم ،اما چون به چنین قانونی وابستگی دارد و از
روی شریعت گرفته شده ،وقتی می خواهی نقدش کنی یا
مخالفت بکنی ،با چنین مشکالت و اتهامات سنگینی مواجه می
شوی .در شرایطی که ما مجبور باشیم که قوانین را منطبق بر
فقه تنظیم بکنیم ،چرا حداقل از تفسیرهای بهتر و سبک تری
در فقه ،که تفسیرهای مردم پسندتری هستند ،استفاده نکنیم؟ از
تفسیرهایی که به روند دموکراسی لطمه ی چندانی نمی زند و
در واقع در آن نوعی توحش وجود ندارد .چنین تفسیرهایی وجود
دارد و بسیاری از مراجع هستند که می شود از آن ها استعالم و
ال اخیر ًا شنیدم که فردی به اسم آیت اهلل سید
استفتاء گرفت .مث ً
صادق شیرازی فتوا داده که مصادره ی اموال زندانی غیر شرعی

محکومان به اعدام ،تا چه حد می تواند

گفتگو

موثر واقع شود؟
قطع ًا موثر واقع می شود به شرطی که فقط در یک یا دو پرونده
ال خود من در پرونده ی بهنود
ی آن نپردازیم .مث ً
به ارزیاب ِ
شجاعی ،از آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی استفتاء کردم .ایشان
وارد جزئیات پرونده نشدند ،ولی گفتند که بهتر است اعدام نشود
و خانواده ی مقتول دیه بگیرند .گفتند اگر اعدام نشود ،به تقوا
نزدیک تر است .این ها موارد مثبتی است و اتفاق ًا من توصیه ام

کریدور زندان اوین  -عکس از هرانا
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این که انحالل بند  356اوین یک کار کامالً غیرقانونی ست.
این هست که وکال و مردم از مراجع تقلیدی که از بینش وسیع
برابر با آیین نامه ی سازمان زندان ها ،می بایستی که افراد بر
تری برخوردار هستند ،استفاده بکنند .به مرور زمان که این
اساس جرایم شان تفکیک شوند و این که بخواهند بند 356
تفسیرها زیاد شود ،مردم فرق بین تفسیر تنگ نظرانه ی فقه با
اوین را منحل بکنند و زندانیان آن را بین زندانیان عادی و یا
تفسیری که از وسعت دید باالتری برخوردار است ،متوجه می
حتی زندانیان با جرائم
شوند .متوجه می شوند که
خطرناک نگه دارند ،کاری
می شود قانون را طور
غیر قانونی است.
دیگری هم پی ریزی کرد؛
هم چنین امیدوار هستیم
حتی اگر از شریعت گرفته
همکارانمان آقای سلطانی و
شده باشد .مثالً شما ببینید
آقای سیف زاده و سایر
آیت اهلل منتظری هم به
وکالی دراویش هم آزاد
حقوق بهایی ها احترام می
بشوند .توصیه ی من موکداً
گذاشت و طی صحبت هایی
به آقای روحانی این هست
که کرده بود ،این حقوق را
که وعده هایی که ایشان
به رسمیت شناخته بود .به عکس از شهروند
دادند ،با توجه به این که
هر حال ایشان یک زمانی
تقریباً یک سال اول ریاست
گزینه ای برای قائم مقامی
جمهوری شان به پایان
رهبری ایران بود و به لحاظ
از نظر شاصی خود من ،در واقع باید تمام کسانی که به لمحماظ
رسیده است هم باید انجام
شریعت سطح بسیار باالیی
سیاسی ،ماالف سیاسی هستند ،زندانی سیاسی دانست و باید به
بشود .محدودیت هایش قابل
داشت و آن چیزی هم که
جرمشان با حضور هیات منصفه رسیدگی کرد.
شناخت هست ،به هر حال
می گفت خارج از اسالم
قوه ی مجریه ،با توجه به اصل تفکیک قوا ،یک سری
نبود.
محدودیت هایی دارد ،اما باید این را هم آقای روحانی در نظر
در پایان اگر نکته و یا صحبت خاصی دارید
داشته باشد که طبق قانون اساسی ،بخشی از قانون اساسی را
که ناگفته مانده است ،بفرمایید.
می توانند اجرا کنند و در بخشی هم ناظر هستند .پس ما
حرف آخر این که در حال حاضر بیش تر نگران وضعیت بند
محدودیت های ایشان را می دانیم اما از سوی دیگر هم می
 356زندان اوین هستم .چون فکر می کنم که با توجه به
خواهیم که مقام ریاست جمهوری ایران ،وظایفی در همان حد
اقدامات اخیری که مسئولین امنیتی در حال انجام آن هستند،
قانون اساسی اجرا بکند .ایشان حتی نسبت به زیر پا گذاشتن
احتمال انحالل این بند وجود دارد .این که به هی عنوان
قانون اساسی توسط قوای دیگر هم مسئول است و باید تذکر
زندانی سیاسی جدیدی به بند  356نمی برند و کم کم در حال
قانونی و اخطار قانون اساسی به این قوا بدهد و از طریق
اجرای حکم تبعید زندانیان و یا فرستادن آن ها به بند هفت و
مجلس و از طریق خود قوه مجریه ،این اختیار را دارد که
هشت زندان اوین ،زندان قزل حصار و یا رجایی شهر هستند،
ناقضین حقوق مردم را تحت تعقیب قرار بدهد.
شائبه ی منحل کردن بند  356را به وجود آورده است .بنابراین
ممنون از وقتی که در اختیار ماهنامه ی خط
در حال حاضر باید روی این مسئله توجه داشته باشیم و افکار
عمومی نسبت به این مسئله حساسیت نشان بدهند ،به خاطر

صلح قرار دادید.
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سیاست امنیت و مدیریت نبود قانون در ایران امروز
بوده که در تعهارض و تضهاد بها

صفحات تاریخ حیات سیاسی کشورهای گوناگهون نشهان داده

سلسله مراتب اساسی قهانهون و

است که حکومت ها برای تامین حداکثر منافع و بقای خهود در

مقررات در قانون اساسی اسهت.

راستای اعمال حداکثر قدرت در قلمرو مرزهای سیاسی شان از

در چنین وضعیتی که محصهول

سازوکارهای متعدد و استراتژی های متنوع بههره جسهتهه انهد.

فرایند امنهیهتهی کهردن اسهت،

مروری سریع بر تاریخ قرن  ۵۵به بعد آشکار می سازد کهه آن

استاد دانشگاه و پژوهشگر

تحت قوانین ”امنهیهت مهلهی“

طور که میشل فوکو(  )۵در سال  ۵۶۶۵نشان داد یکی از این راه

ابتدا از عده ای به عنوان عامالن ”بحران“ ”ملهیهت زدایهی“

های تامین حداکثری قدرت توسط حکومهت هها ،اسهتهفهاده از

شده و حاکمیت ٬آنان را زندانیان ”امنیتی“ می نامهد .سهپهس

”نظم ٬قانون و امنیت“ به عنوان ”پارادایم حکهومهت“ اسهت.

برای مقابله با ”بحران“ و عامالن آن یعنی همین ”زندانهیهان

بدین معنا که حکومت ها بدون پیشگیری از رخداد فهجهایهع و

اساسی و قوانین بین الملل) را برای خود قایل شده و لذا جهت

کنند از طریق اعمال نظم و قانون به نام امنیت ٬آن فجایهع را

مقابله با آنان از طریق زندانی کردن یا حذف فیزیکی ( اعهدام)

بدان سمت که حداکثر منافع را برای حکومت تامین می کنهد،

اختیارات و حق نامحدودی را برای خود خواستار می شود.

هدایت کنند.

بخشی از پژوهش نگارنده در خصوص نقش قانون و حقوق به

راه دیگر تامین قدرت و بقای حکومت ها ٬چنان کهه جهورجهو

عنوان ساز و کار سرکوب برای بقای قدرت حاکم در ایران ٬که

آگامبن(  ، )۸فیلسوف و نویسنده ی ایتالیایی ٬بهدان اشهاره کهرده

به بررسی نسبت و تناسب مفاهیم حقوقی بهه ویهژه مهفهههوم

است” ٬برساختن بحران“ طی فرایندی به نام ”امنیتی کردن“

”زندانی امنیتی“ با مظاهر آن می پردازد ،نشان می دههد کهه

است” .بر ساختن بحران“ بنا بر نظر آگامبن فرایندی است که

بسیاری از ”زندانیان امنیتی“ در ایران در زمره ی خبرنگهاران،

طی آن  ٬حکومت به طراحی چالش هایی در رابطه با ”امنیهت

مدافعان حقوق بشر ،فعاالن مدنی ،اعضای گروه های سیاسهی

ملی“ پرداخته و آن ها را بحران جلوه می دهد .سهپهس بهرای

مخالف و اعضای اقلیت های قومی و مذههبهی هسهتهنهد کهه

مقابله با این بحران خواستار تعلیق نظم حقوقهی مهوجهود و در

دستگاه قضایی کشور آن ها را به دلیل اقدامات صهلهح آمهیهز

نتیجه ایجاد ” وضعیت استثنهایهی“ مهی شهود .در حهقهیهقهت

فرهنگی و مذهبی شان یا حتی صرف ًا به خاطر باور مذههبهی و

” بحران“ یک مفهوم یا امرعینی ملموس نبوده ٬صرفاً تحلیلی

اعتقادات دینی که خوشایند حاکمیت نیست ٬عامالن ”بحران“

از یک واقعیت اجتماعی یا صرفاً یک جهت گیری سیاسی است

یا حتی از مظاهر آن تعریف کرده و به آنان جرائم مرتهبهط بها

و لذا فاقد تطابق عینی با یک تعریف حقوقی است .هم چنهیهن

”امنیت ملی“ را نسبت می دهد .یعنی حاکمیت بها ”بهحهران

”وضعیت استثنایی“ ناشی از بحران نیز وضعیت غیبت قهانهون
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امنیتی“  ،حاکمیت حق عدم تمکین در برابهر قهانهون (قهانهون

بحران ها و در حقیقت با اجازه دادن به وقوع آن ها سعی مهی

شمارهی  38تیر ماه 1393

نادیا ریاضتی

پرونده ی ویژه
جلوه دادن“ فعالیت های آنان و اعالن آن از طریق رسانه های

ویژگی بارز آن همزیستی حداکثری ”قانون“ و ”بی قانهونهی“

حکومتی از ایشان ” ملیت زدایی“ کرده و سهپهس آن هها را از

است.

حقوق شهروندی محروم کرده است .در حقیقت ٬از این طریهق

نگاهی به مراحل دادرسی و احکهام صهادره بهرای بسهیهاری از

حاکمیت سعی درایجاد یک جریان مشروع سازی دارد تا ”برای

متهمان به جهرائهم

رفع بحران امنیهتهی“

” امهنهیهت مهلهی“

بهرسهاخهتهه ی خهود

نشان می دهد کهه

” هرگونه می خواهد با

در فهقهدان نهظهم

زندانیان امنیتی رفهتهار

حقهوقهی(  )۴در ایهن

اندیشه

کند“.

فضای امنیتی  ٬قوه

برگزاری دادگاه ههای

ی قضاییهه از نهوع

غهیهرعهلهنهی ،عهدم

ویژه ای از ادبیهات

دسترسی بهه وکهیهل،

حقوقی بهره گرفته

دوره ههای طهوالنهی

و

مهخهصهوصه ًا

حبس در سلول ههای

” قوانیهن امهنهیهت

انفرادی و مواردی هم

ملی“ ای را وضهع

چون شکنجه و اعمال
فشار برای اعتهرافهات
اجهبهاری ،مصهادیهق

” برساختن بحران“ طی فرایندی به نام ”امنیتی کردن“ است” .بر ساختن بحران“ بنا بر
نظر آگامبن فرایندی است که طی آن ٬حکومت به طراحی چالش هایی در رابطه با ”امنیت
ملی“ پرداخته و آن ها را بحران جلوه می دهد .سپس برای مقابله با این بحران خواسمتمار
تعلیق نظم حقوقی موجود و در نتیجه ایجاد ”وضعیت استثنایی“ می شود.

کرده است که (  )۵به
صهورت مهبهههم٬
بدون تعریف دقیق

فرایند ملیت زدایی هستند که بخشی از جریان گسترده تری به

و مصادیق مشخص بیان شده اند و ( )۸استفاده از حقوق اساسهی

نام انسانیت زدایی (  )۰از زندانی است که قدرت حاکم طی آن ،به

هم چون آزادی بیان ،تجمع ٬تشکیل جمعیت و آزادی عقیهده و

اعمال زور در“غیبت نظم حقوقی و قانهون“ مشهروعهیهت مهی

مذهب را که تحت حمایت قوانین بین المللی است ،جرم تلهقهی

بخشد و آن را ”قانونی“ می کند .در حقیقت بررسهی فهرایهنهد

میکنند .از جمله این جرائم می توان به ”اجتماع و تبانی علهیهه

”ملیت زدایی“ از ”زندانیان امنیت ملهی“ کهه در مهیهان آنهان

امنیت ملی“” ،تبلی علیه نظام“” ،بر هم زدن نظم عمومهی“،

تنوعات متعدد از حیث تعلق به گروه های مذهبی ٬سهیهاسهی٬

”عضویت در گروه های غیر قانونی“ و ”مشارکت در جمعهیهت

حقوق بشری و غیره قابل مشاهده است ٬خبر از وجود تعارضات

های غیر قانونی“ اشاره کرد.

آشکار و نهان در نظام سیاسی حاکهم در ایهران مهی دههد کهه

لذا نظام حاکم با ایجاد فضای امنیتی میان ”قانون“ و ”غهیهاب
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قانون“ فضایی می آفریند که در آن جا با اختیارات نامحهدودی

بی نظمی موجود با حداکثری از قانونگذاری قابل همزیستی می

که از حقوق خود در وضعیت استثنایی می داند” ٬قوانین“ تهازه

شود .چنین همزیستی را می توان ویژگی جالهب تهوجهه نهظهام

ای وضع می کند که فاقد هرگونه شفافیت انهد .ایهن ابهههام در

سیاسی ایران دانست که نظامی دوگانه مبتنی بر ”دوقطبی های
دارای تنهش“ اسهت .بهررسهی

تعاریف بسیاری از مفاهیم حقوقی و
مصادیق آنان به حاکمیت اجازه ی
حداکثر مانور برای ”مدیهریهت
در غیاب قانون“ و اعهمهال قهدرت
نامشروع را در عین مشروع جهلهوه

لذا نظام حاکم با ایجاد فضای امنیتی میهان ”قهانهون“ و
” غیاب قانون“ فضایی می آفریند که در آن جا با اختیارات
نامحدودی که از حقوق خود در وضعیت استثنایی می داند٬
”قوانین“ تازه ای وضع می کند که فاقد هرگونه شفافهیهت
اند.

دادن آن به نام ”امنیت ملی“ مهی

وضعیت بسیاری از ” زندانهیهان
امنهیهت مهلهی“ در ایهران
نشهان مهی دههد کهه در طهی
فرایند ملیت زدایی از آنان ادامه
ی حکومت حاکمین تهنههها از

طریق فاصله گرفتن تدریجی از اعمهال ”قهانهون“ و لهذا از راه

دهد.
نیاز به ایجاد فضای امنیتی با امنیتی کردن جرائم منتهسهب بهه

از ساز و کارهای سرکوب و مشروع سازی همواره سعی داشهتهه

بسیاری از زندانیان جهت بقای قدرت حاکهم تها بهه آن درجهه

است که به این امر در طی یک دگردیسی تهاریهخهی از زمهان

است که آقای محمدجواد الریجانی ،دبیر ستاد حقوق بشر قهوه

انقالب سال  ۵۰۱۷تا به امروز به تدریج حالتی هنجاری بخشد.

ی قضاییه ،ایران تاکید کرده است که زندانی سیاسی در ایهران
وجود ندارد .و قوه ی قضاییه نیز علی رغم اصهل  ۵۶۵قهانهون

 -1فوکو ،میشل ،مراقبت و تنبیه :تولد زندان ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین جههانهدیهده،

اساسی که امر به تعریف زندانی سیاسهی مهی کهنهد ٬حهتهی از

تهران :نشر نی ،تهران ۵۰۷۵
 -8برای مطالعه ی بیش تر می توانید به حیات برهنه و وضعیت اسهتهثهنهایهی ،دو اثهر از

تعریف آن هم اجتناب ورزیده است .هم چنین علی رغم مدارک

جورجو آگامبن مراجعه کنید .این دو اثر توسط انتشارات دانشگاه استنهفهورد و انهتهشهارات

و اسناد معتبر موجود ( )۱مسئوالن دستگاه های قضایی ایران ادعا

دانشگاه شیکاگو منتشر شده اند.

می کنند که در ایران هی کس به صرف عقیده ی مذهبی خود

 -3انسانیت زدایی ( )noitamdhamuhedفرایندی روان شناخهتهی اسهت کهه بهه

بازداشت و محاکمه نمی شود.

وسیله ی آن ٬افراد را به غیر انسان یا مادون انسان تنزل می دهند و از این طریق شان او

() ۶

را مشمول رعایت حقوق ذاتی انسان نمی دانند .رفتار نازی ها با یهودیهان نهمهونهه ای از

این مختصر نشان می دهد که سیاست اعمال قدرت و بهقهای

انسانیت زدایی است.

حاکمیت در ایران نوع ویژه ای از سیاست امنیت اسهت کهه بهر

 -0نظمی که از لوازم آن تعریف دقیق جرائم و مصادیق آن ها و نیز پایبهنهدی بهه مهفهاد

فضای تهی میان قانون و غیاب قانون استوار است .آنجا که هر

میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز امضا کننده ی آن است.

دو سویه ی تقابل کالسیک میان قانون و بی قانونی واقهعهیهت

 -5بخشی از این اسناد در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجودنهد .سهایهر اسهنهاد را نهیهز

خود را از دست داده و قابل تمییز نباشند ٬نظم حقوقی به تعلیق

نگارنده در مراحل پژوهش خود شخصاً گردآوری کرده است.

درآمده و فضای تازه ای خلق می شود که در آن حداکهثهری از

 -0اشاره است به سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییهه در خصهوص ایهن کهه در
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ایران هی کس به دلیل بهایی بودن از حقوق شهروندی خود محروم نمی شود.
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اندیشه

مدیریت در غیاب قانون ممکن شده است .و حاکمیت با استفاده

گفتگو

پرونده ی ویژه
نسرین ستوده :در قانون ،برای جرم سیاسی و امنیتی تعریفی وجود ندارد
” در قانون ،نه جرم سیاسی تعریف شده است و نه جرم امنیتی،
اما واژه ی زندانیان امنیتی را بارها به کار برده اند که البته آنان
وضعیتی مشابه زندانیان سیاسی دارند“.
این بخشی از گفت و گوی کوتاه خط صلح ،با نسرین ستوده
حقوقدان ،وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است .او در سال
 ۵۰۵۵جایزه ی حقوق بشر را از ”سازمان حقوق بشر
بین الملل“ دریافت کرد .این حقوقدان ،هم چنین پرونده های
فعاالن حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس
از انتخابات خرداد ماه ۵۰۵۵را بر عهده داشت .نسرین ستوده
خود در  ۵۰شهریور ماه سال  ،۵۰۵۶به جرم ”اقدام علیه امنیت
ملی“ دستگیر و تا  ۸۷شهریور ماه  ۵۰۶۸در بازداشتگاه اوین
زندانی بود .این حقوقدان ،در پاسخ به این پرسش که در قانون
چه تعریفی برای جرم سیاسی و همین طور جرم امنیتی آمده
است ،گفت :در قانون مصادیقی از اعمال مجرمانه داریم که در
هر سیستمی ،جرم سیاسی محسوب می شود؛ مانند :اقدام برای
تغییر حکومت که نوعی جرم سیاسی محسوب می شود .هم
چنین در قانون به مصادیقی از این جرم ها برخورد می کنیم
که به عنوان رفتار مجرمانه علیه امنیت کشور تلقی می شوند،

اما طبق قاعده باید سیاسی
محسوب شوند .مانند زمانی که
دو یا چند نفر اجتماع و تبانی
نمایند که جرائمی برضد امنیت
داخلی یا خارجی کشور مرتکب
دلبر توکلی
شوند .یا در قانون گفته شده
روزنامه نگار
”چنان چه فردی گروهی را
تشکیل دهد که هدف آن برهم
زدن امنیت کشور باشد ،به  8تا  16سال حبس محکوم می
شود “.اما می بینیم که در قوانین ایران بحث جرائم امنیتی با
جرائم سیاسی چگونه تداخل پیدا می کند.
به گفته ی نسرین ستوده ،مطابق قانون اساسی ایران ،برای
رسیدگی به جرائم سیاسی ،تشریفاتی پیش بینی شده که در
رسیدگی به این جرائم ،این تشریفات رعایت نمی شود.
این حقوقدان که در آبان ماه سال  ۵۰۶۵به طور مشترک با
آقای جعفر پناهی کارگردان ایرانی ،جایزه ”ساخاروف“ را از
پارلمان اروپا دریافت کرد ،در ادامه گفت :استناد کسانی که
اصل  ۵۶۵قانون اساسى را در رسیدگی به جرائم سیاسی نقض
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پرونده ی ویژه

قضایی ایران
طی سه دهه ی گذشته ،به رغم دستگیری های پی در پی
فعاالن سیاسی ،حزبی ،حقوق بشری ،روزنامه نگاران و
نویسندگان و اعدام برخی از این فعاالن ،شاهد آن هستیم که
حکومت جمهوری اسالمی هم چنان مدعی است در ایران
زندانی سیاسی وجود ندارد و از این که به طور صریح در قانون،
تعریفی از جرم سیاسی و جرم امنیتی ارائه دهد ،سر باز می زند.
این در حالی است که بازجوها در بسیاری موارد در مراحل
مختلف بازجویی و
تفهیم اتهام به
مممطممابممق قممانممون
صراحت ،به جرم
اساسی ایران ،برای
رسیدگی به جرائمم امنیتی و سیاسی
سیاسی ،تشریفاتی اشاره داشته اند.
قاضی،
پیش بینی شده کمه فرشته
در رسیدگی به ایمن روزنامه نگار که در
جممرائممم ،ایممن سال  ۵۰۵۰دستگیر
تشریفات رعمایمت
شد ،در پاسخ به
نمی شود.
این پرسش که به
چه جرمی در
بازداشت به سر می برد گفت :اتهام من سیاسی بود ،نه امنیتی.
من به دلیل همکاری با سایت اینترنتی امروز که آن موقع اولین
سایت فارسی زبانی بود که در داخل کشور راه اندازی شده و
فعالیت می کرد ،بازداشت شدم .هم چنین به خاطر برخی نوشته
ها و مطالب خودم .اما باید توجه داشته باشیم که دستگاه
قضایی و مسئوالن جمهوری اسالمی عنوان زندانی سیاسی را
قبول ندارند .تاکنون جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده و
همین بهانه ای است که مدعی شوند زندانی سیاسی نداریم و
زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی عنوان کنند.
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گفتگو

می کنند آن است که جرم سیاسی تعریف نشده است ،عدم
تعریف جرم سیاسی نه تنها از مسئولیت دادگاه ها و قوه ی
قضاییه در نقض قانون اساسی نمی کاهد ،بلکه قصور دیگری را
به محاکمات سیاسی اضافه می کند و آن عدم تعریف جرم
سیاسی از جانب حکومت است .الزم به ذکر است که اصل ۵۶۵
قانون اساسی تاکید بر این دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم
دادگستری صورت می گیرد .نحوه ی انتخاب ،شرایط ،اختیارات
هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین
اسالمی معین می کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که
زندانی در طول سپری کردن دوران محکومیتش از چه حقوق
اولیه ای برخوردار است ،گفت :در بیش تر سیستم های قضایی،
رعایت و احترام به
انسان ،از حقوق
اولیه ی یک
زندانی است که
پیش بینی شده
است ،به همین
دلیل روش های
تحقیر کننده ای
که سابقاً برای
زندانیان اعمال می
شد ،هم اکنون
مطرود است .طبق
قانون زندانیان باید در محیطی نگهداری شوند که اجازه ی رفت
و آمد آزادانه از آن ها سلب می شود و در این زمان بقیه ی
حقوق آن ها مانند ارتباط با خانواده ،حق مالقات منظم هفتگی،
حق مراوده با سایر زندانیان ،حق مرخصی ،حق ارسال نامه به
بستگان و مقامات رسمی ،حق دسترسی به تلفن و در سیستم
های جدید ،حتی حق دسترسی به اینترنت برای زندانی محفوظ
است .همین طور حق برخوردارى از بهداشت و وسایل و
ملزومات ضروری برای زندگی باید رعایت شود .در بعضی از
سیستم ها حتی حق مالقات زندانی با خانواده به طور منظم ،در
شمارهی  38تیر ماه 1393

فضای سبز هم پیش بینی شده است ،که البته بسیاری از این
حقوق اولیه نسبت به زندانیان سلب شده است.
نسرین ستوده خود جزو زندانیانی بود که در طول دوران
بازداشتش از بسیاری از این حقوق اولیه محروم بود.
عدم تعریف جرم سیاسی درپوشی ،برای دستگاه

گفتگو

پرونده ی ویژه
نمی شوند چون وجود زندانی سیاسی در ایران را کامالً منکر می
شوند و حتی مقامات قضایی هم بارها عنوان کرده اند که
زندانی سیاسی نداریم!

این روزنامه نگار 06روز را در بازداشت به سر برد که از این
مدت  36روز در یک بازداشتگاه مخفی و خارج از نظارت
سازمان زندان ها بود و بعد به زندان اوین انتقال پیدا کرد .او که
در طول مدت بازداشت از هی یک از حقوق اولیه ی یک
زندانی برخوردار نبود ،در این خصوص گفت :در تمام زمان
بازداشت از هی یک از حقوق عادی یک زندانی برخوردار نبودم
ال چنین حقوقی برای بازجوها و مسئوالن پرونده و
و اص ً
بازداشتگاه من معنی نداشت .یکی از هم پرونده ای های من با
خانواده اش مالقات کرده بود و الیحه ی حقوق شهروندی را
(که رئیس وقت قوه ی قضاییه آن را بخشنامه کرده بود) از آنان
گرفته بود ،اما وقتی این برگه را در سلول او پیدا کردند با
برخورد زشت و تندی از سوی مسئوالن زندان مواجه شد و
ال تاریک که وضعیت خیلی
حتی او را یک شب به سلولی کام ً
بدی داشت فرستادند .یعنی
اصالً سخن گفتن یا آگاهی از
حقوق شهروندی و حقوق یک
زندانی هم جرم بود؛ چه رسد
به این که آن را رعایت کنند.
تمام مدت جز در داخل سلول،
چشم بند داشتیم و رو به دیوار
از ما بازجویی می شد .ضرب و
شتم و توهین و فحاشی و
تهدید به تجاوز ،بازداشت یا
کشته شدن اعضای خانواده و
عدم امکان تماس تلفنی با خانواده ،عدم اطالع خانواده از محل
نگهداری ،عدم امکان مالقات با خانواده و وکیل و غیره تنها
بخشی از رعایت نکردن حقوق من ،به عنوان یک زندانی
بود…
فرشته قاضی در ادامه در خصوص تعریف بازجوها از جرم
امنیتی و سیاسی گفت :بازجوها تعریف مشخصی از جرم سیاسی
یا امنیتی نداشتند .آن ها فقط می خواستند با وادار کردن به
اعتراف دروغ ،اتهاماتی را که برای ما از قبل تراشیده بودند،
تکمیل کنند .گذشته از این ،همان طور که گفتم برای این ها
زندانیان سیاسی ،همگی زندانیان ،امنیتی هستند و تفکیکی قائل

اقدام علیه امنیت ملی
اقدام علیه امنیت ملی ،از دیگر اتهاماتی است که طی سال های
گذشته در دستگاه قضایی ایران در باالی پرونده ی بسیاری از
دستگیر شدگان نوشته شده است .یکی از روزنامه نگارانی که
پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال  ۵۰۵۵در حرکت
های اعتراضی به نتایج اعالم شده ،دستگیر شد در این خصوص
گفت :باتوجه به این که حکومت معتقد است که زندانی سیاسی
ندارد و همه ی این ها که بازداشت می شوند ،زندانی امنیتی
هستند به من هم اتهام خیلی کلی ”اقدام علیه امنیت ملی“
تفهیم اتهام شد .یعنی
حتی زیر مجموعه ی این
اتهام به من تفهیم نشد.
آگاهی از حقوق بنابراین در تمام دوران
بازجویی در باالی صفحه
شهروندی و
حقوق یک
ای که باید سوال -جواب
زندانی هم جرم ها جمع آوری می شد،
بود
اتهام کلی نوشته شده بود.
دلیل این اتهام هم صرفاً
فعالیت رسانه ای من بود.
یعنی من نه زندانی
مطبوعاتی بودم که دادسرای رسانه یا دادگاه مطبوعات به
اتهامم رسیدگی کند و نه زندانی سیاسی .بلکه آن ها من را
زندانی امنیتی می خواندند .برای من اتهام بزرگی بود چون پیش
خودم فکر می کردم من یک روزنامه نگار ساده هستم ،چه طور
”اقدام علیه امنیت ملی“ با این کلمات سنگین می تواند به من
بچسبد.
او در پاسخ به این که در دوران دستگیری آیا از حقوق اولیه ی
یک زندانی برخوردار بود؟ گفت :تقریبا از حق و حقوقم اطالعی
نداشتم و این کال بد است .وکیل من می گفت ،روزنامه نگاران
خیلی کم از حق و حقوق خود در زمان بازداشت آگاه هستند.
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سیاسی تفاوتی قائل می شدند ،گفت :اجازه بدهید در ابتدا بگویم
روز اول قرار بازداشت موقت برای من صادر شد که قرار
که من هی جرمی مرتکب نشده بودم .اگر منظور شما ”اتهام“
سنگینی است .یعنی سنگین ترین قرار ،اما حتی نمی دانستم که
هست ،من زمانی که بازداشت شدم در یک شرایط امنیتی
می توانم به این قرار اعتراض کنم .آن ها هم که چیزی را
بازداشت شدم و تفهیم اتهام نشدم! صبح زود زمانی که سرکار
توضیح نمی دهند .بنابراین دواتفاق برای من افتاد .اول این که
می رفتم در خیابان نزدیک خانه ام بازداشت شدم و بعد ماموران
هی وقت اتهام من به طور دقیق به من تفهیم نشد دوم این که
برای تفتیش یا به قول خودشان ،شخم زدن منزل ،وارد خانه ام
هی وقت به من نگفتند که حق و حقوقم چیست.
شدند .زمان بازداشت ماشینی جلوی پای من ترمز کرد ،دو نفر
این روزنامه نگار در ادامه گفت :حتی قانون درباره ی زندانی
پیاده شدند ،کیف دستی و موبایلم را گرفتند و بعد از سوار کردن
امنیتی شفافیت ندارد .همان زندان انفرادی خودش عذاب
بزرگی است .االن شنیدم که برای تعریف جرم سیاسی می
من در ماشین ،یک کاغذ  A5فتوکپی شده با نشان سپاه به
خواهند یک حداکثر روز ،تعریف کنند که همان انفرادی رفتن
من نشان دادند که حفاظت اطالعات سپاه اجازه ی بازداشتم را
زندانی ،عملی غیر انسانی است .نمی دانم حتی اگر این دو از
ال نه اعتقادی به جرم سیاسی وجود دارد و
صادر کرده بود .اصو ً
هم تفکیک شود اتفاق خاصی رخ دهد ،چون بازجوها هر طور
نه تعریفی از طرف دستگاه قضایی برای آن ارایه شده است،
که بخواهند رفتار می کنند ،مگر این که قانون خیلی به طور
وقتی حکم توسط دادگاه انقالب صادر می شود و حفاظت
دقیق حق و حقوق زندانی سیاسی را تعریف
اطالعات سپاه اقدام می کند ،یعنی
کند .تازه می توانند به راحتی عنوان امنیتی
ماجرا امنیتی است .کما این که در
همه ی فشارها برای اعتراف به جاسوسی برای
را به زندانی دهند .همان طور که من را
مدت بازجویی هم بر آن تاکید می
انگلیس و جاسوسی برای بی بی سی بهود و
هی وقت زندانی مطبوعاتی ندانستند و
کردند .بازجوها اصالً درباره ی
حتی تهدیدهایی مبنی بر این که اگر نپذیرم به
یک زندانی امنیتی عنوان کردند .زندانی که
اعتقاد خودشان صحبت نمی کردند.
اتهام همکاری با زن شوهردار محاکمه خواههم
در انفرادی در بندهای امنیتی است ،تقریب ًا
نوع بازداشت ،رفتارها و کردارها
شد.
هی حق و حقوقی هم ندارد .حتی تماس
امنیتی بود حتی تاکید کردند که
تلفنی اش برعهده ی صالح بازجو است.
جرم امنیتی است و حق حضور
در سلولش فقط قرآن و مفاتیح دارد و تمام .هفته ای یکی-
وکیل ،تماس تلفنی ،و مالقات وجود ندارد! من مدت  ۶۱روز در
دوبار هم می تواند هر وقت که آن ها تشخیص دهند ،به همان
سلول انفرادی .بند دو-الف اطالعات سپاه در زندان اوین بودم.
صورت تنهایی برود هوا خوری .تمام حق و حقوق این است .در
این روزنامه نگار در خاتمه گفت :من به اتهام فعالیت تبلیغی
بند عمومی که قوانین و آیین نامه های خاص دارد هم ،به آن
علیه نظام باز داشت شدم .پیش از آزادی با قید وثیقه از عنوان
اهمیتی داده نمی شود .االن هستند زندانی هایی که تفکیک
دقیق اتهامی آگاه شدم .اما از اولین بازجویی که پس از بازداشت
نشدند و با افرادی که جرم های متفاوتی دارند در یک بند ،به
انجام شد ،همه ی فشارها برای اعتراف به جاسوسی برای
سر می برند .یا هی دسترسی به تلفن ندارند .این ها نشان می
انگلیس و جاسوسی برای بی بی سی (من کاری به بی معنی
دهد همه چیز سلیقه ای است .حاال می خواهد اسمش زندانی
بودن عبارت ندارم .چون برای رسانه که جاسوسی نمیکنند) بود
سیاسی باشد یا زندانی امنیتی.
و حتی تهدیدهایی مبنی بر این که اگر نپذیرم به اتهام همکاری
با زن شوهردار محاکمه خواهم شد؛ که بی شک پدرم بعد از
بازداشت امنیتی
شنیدن این خبر دوباره سکته خواهد کرد و مردم هم خواهند
الف -ع ،یکی دیگر از روزنامه نگارانی که در سال ۵۰۶۳دستگیر
پذیرفت!...
شد ،در پاسخ به این پرسش که آیا بازجوها بین جرم امنیتی و
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حکومت دموکراتیک و پارادوکس زندانی سیاسی
بدان نیازمند است ،مشروعهیهت
است؛ ورای توسل به گهذشهتهه،
قدرت به خهاطهر مشهروعهیهت
مداومش بر انعهقهاد عهقهالنهی
تعهداتی که از درون فهرایهنهد
ماهان محمدی
ارتباط آزاد و تحهریهف نشهده
زندانی سیاسی سابق
نتیجه می شود ،متکی است.
بنابراین ،قدرت متکی است بر اساس هر جماعت سیهاسهی و
عبارت است از بیان یک پتانسیل که همواره برای عمل ورزان
فراهم است .قدرت ،هم چنین منبع مشهروعهیهت نهههادههای
سیاسی و حکومتی است ،وسیله ای که با آن نهادها تحول می
یابند و با شرایط جدید انطباق پیدا می کنند و موظف می شوند
به نظرات و نیازهای شهروندان پاسخ دهند .این حمایت مردمی
است که به نهادهای یک کشور قدرت می بخشد و این حمایت
چیزی نیست جز تداوم رضایتی که پیش از هر چیز قوانین را به
عرصه ی وجود می آورد ...همه ی نهادهای سیاسی نهمهایهان
سازی و مادّیت بخشی قدرت هستند؛ آن ها به محض این که
قدرت حیاتی مردمان ،دیگر از این نهادها حمایت نکند ،از کهار
می افتند و متالشی می شوند.
مشروعیت ،نهادهای سیاسی وابسته به قدرت ،یا همان رضایت
فعاالنه ی مردم است؛ تا جایی که به حکومت ها ممکن اسهت
به عنوان کوششی در جهت حفظ قدرت برای آیندگان تهوسهط
نهادینه کردن آن نگاه شود ،آن ها برای سرزندگی خهود بهه
ت مداوم و مداخله ی فعاالنه ی همه ی شهروندان نهیهاز
حمای ِ
دارند.
اورائل در این باره می گوید” :پس از تاسیس یک ساختار نوین
اجتماعی چنان چه نظام نوین به منظور کسهب مشهروعهیهت
مبتنی بر ارزش های جدید قادر نباشد انتظارات گهروه ههای
عمده را در چهار چوب کار آمدی در یک گروه نسبت ًا طوالنی و
مستمر برآورده سازد ،بحران های جدید مشروعیت شکل مهی
گیرد ،از طرفی دیگر کارآمدی پایدار می تواند با گذشت چهنهد
نسل به یک نظام سیاسی مشروعیت بخشد ،این کارآیی عمده

گاندی می گوید که آن چه ما را به نابودی خواهد کشهانهد ،از
این قرار است ” :سیاست بدون اصول ،لذت بدون وجدان ،علهم
بدون شخصیت و تجارت بدون اخالق “.شاید بد نیست بهرای
ورود و نزدیک شدن به موضوع ،اشاره ی مختصری به چهنهد
تعریف مرتبط و معتبر از سیاست و اعمال قدرت جهمهعهی در
شکل سیاسی-دولتی و مشروعیت سیاسی داشته باشیم.
وبر در تعریف سیاست می نویسد” :کوشش برای سهیم شهدن
در قدرت یا کوشش برای نفوذ کردن در توزیع قهدرت ،خهواه
میان دولت ها یا میان گروه های درون یک دولت “.بهر ایهن
اساس اِعمال قدرت ویژگی اساسی فعالیت سیاسی است و بهه
معنی تحمیل اراده ی یک حوزه ی اجتماعی به حوزه ی دیگر
به کار می رود .او اهمیت قدرت را به منزله ی یک مهفهههوم
سیاسی و به ویژه در زمینه ی دولت و بر اعمال قدرت مشهروع
یا مشروعیت می داند .وبر از سیاست به عنوان نوعی میانهجهی
برای حل تضادهای بین انسان ها یاد می کند و نقش دولت یا
حکوت را به عنوان عامل نظم دهنده یا تنظیم کننده ،با اهمیت
قلمداد می کند.
هانا آرنت نیز در کتاب خشونت ،قدرت را این طور تعریف مهی
کند” :قدرت یا اقتدار ،ناظر است بر توانایی آدمی نه تنها بهرای
عمل ،بلکه برای اتفاق عمل ،قدرت هرگز خاصیت فرد نیسهت،
بلکه به یک گروه تعلق می گیرد ،و فقط زمانی که افراد و گروه
ها با هم باشند ،وجود خواهد داشت “.هانا آرنت مهی گهویهد:
ی اشیهاء یها مهواد،
” عمل ،تنها فعالیتی که بدون میانجی گر ِ
ی در تهکهثهر
مستقیم ًا میان انسان ها جریان دارد ،با وض ِع بشر ِ
منتاظر است ...این تکثر به طور خاص شرط هرگونه زنهدگهی
سیاسی است -نه صرفاً شرط الزم بلکه شرط کافی آن “.آرنت
مدعی است که مشروعیت قدرت ناشی از گردهمایی اولیهه ی
مردم است ،یعنی ناشی از میثاق آغازین اجهتهمهاع کهه یهک
جماعت سیاسی را بنا می نهد و هرگاه کهه افهراد بهه طهور
مشترک و همنوا با وساطت گفتار و ترغیب عمل ورزند[ ،ایهن
ی
میثاق] باز تایید می شود .برای وی قدرت از آن جایی که ذات ِ
وجود جماعات سیاسی است ،نیاز به هی توجیهی ندارد؛ آن چه

30

شمارهی  38تیر ماه 1393

به مفهوم تامین منافع مادی و اقتصادی و نیز وجود ابهزارهها و
نهادهای الزم برای این کار است“.
پاتریک جی بول ،مشارکت سیاسی را تالش سازمان یافته برای
افزایش کنترل بر منافع و موسسات نظام دهنهده در شهرایهط
اجتماعی مشخص از سوی گروه ها و جنبش ها ،برکسانی کهه
تاکنون از حیطه ی اعمال چنین کنترلی مستثنی بوده اند ،مهی
داند و دروژه هم در این بازه می گوید که مشروعیت یک نظهام
به معنای تطبیق رژیم با اجتماع عمومی ،اساس رابطه ی یهک
نظام سیاسی با جامعه است و بدین سان مشروعیت ،خهود بهه
خود رابطه ی مستقیم با دموکراسی دارد.
حسین بشیریه همین موضع را به این شکل طرح مهی کهنهد:
” کسری حمایت اجتماعی  +کسری مشروعیت  +ناکارآیهی +
خلل در سلطه و اجبار +مخالفت سازمان یافته و دارای رهبری و
ایدئولوژی انقالبی = فروپاشی و انقالب سیاسی“ مهنهظهور از
مشروعیت در این جا واژه ی جامعه شناختی legitimacyبه
مفهوم رضایت مردم و قبول عامه می باشد .ماکس وبهر ههم
مشروعیت را مظهر پذیرش ذهنی و درونی قدرت حاکم در نهزد
افراد جامعه می داند.
حسین بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را در قهالهب مهفهههوم
” فرهنگ سیاسی آمریت /تابعیت“ مطرح می کند که عهامهل
اصلی تشکیل چنین فرهنگی را ،ایدئولوژی و نگرش گروه های
حاکم در دولت می داند .در این باره بشریه آورده است که چنین
نگرشی (در فرهنگ سیاسی آمریت) طبع ًا به سهاخهت قهدرت
عمودی یک جانبه هماهنگی داشته است .فرهنگ تابعهیهت و
ساخت و رابطه ی قدرت عمومی پشتوانه ی یکدیگر بوده اند.
با توجه به این تعریف ها و نگاهی به تاریخ سهیهاسهت ورزی
سازمان دهی شده به معنی شکل گیری نهادهای جامعه محور،
مانند روزنامه ها و احزاب ،اگر ادعا کنیم سابقه ی بحث زندانهی
سیاسی در ایران به طور مشخص و مستند به چیزی حدود یک
صد سال گذشته می رسد زیاد دور از واقعیت نیست.
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 -1با نگاهی کمی دقیق به تاریخ می شود دید که وجود نقشی
با تعریف زندانی سیاسی همیشه همسو با موجودیت و بهرپهایهی
ساختارهای سیاسی استبدادی و دیکتاتوری بوده است .شکلی از
حکومت و قدرت جمعی اجرایی که براساس زمیهنهه و بسهتهر
اجتماعی تولید کننده و تابع ضرورت های مربوطه در مرحله ی
اول به صورت قابل پذیرش ایجاد می شده و در مرحله ی بعد و
بر حسب تعیین منافع و هدف های مشخص شده کهه تهنههها
نیازهای گروه مسلط را تامین می کرده در بخش های دیهگهر
ال بهروز ایهن
جامعه با نارضایتی روبه رو می شده که مهعهمهو ً
نارضایتی ها در شکل اعتراض های عمومی با سرکوب شدید از
سوی حکومت به پایان می رسیده و همین شیوه برخورد ساختار
قدرت حاکم بوده که در اغلب حکومت ها حتی در زمان و مکان
های مختلف و متفاوت به لحاظ ماهیت باعث مهی شهده تها
نارضایتی ها و مقاومت در مقابل شیوه ی اعهمهال قهدرت و
سیاست های تعیین شده از جانب دستگاه حکومتی به مبهارزات
پنهان و غیر علنی بدل شود و این همان نقطه ی شهروع کهار
سازمان یافته ی سیاسی است که بر حسب نیاز برای به نتیجهه
رسیدن بهتر و موثر و امکان ادامه ی مبارزه در بین مخهالهفهان
شکل گرفته.
 -8مدت زیادی طول کشیده و هزینه های زیادی پرداخت شده
تا سیر تکامل جنبش های اعتراضی با اهداف و ماهیهت ههای
مختلف باز هم به رویه های علنی بازگشت کنند و تهعهریهف
مبارزه ی زیر زمینی و چریکی با نافرمانی مدنی و بهه دور از
خشونت جایگزین شود .شاید این سیر تکامل را بشود از مهزدک
و مانی و کاوه شروع کرد و با بابک خرمدین و سیاه جامگان و
سربداران پی گرفت و به قیام مشروطه و جنگل و حزب تهوده
رسید و با جریان های ایدئولوژیک دینی مثل فدائیهان اسهالم،
گروه فرقان ،سازمان مجاهدین خلق و احزاب تا حدودی معتدل
مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی ادامه داد و بهه اعهتهراضهات
گسترده ی اجتماعی سال  53رسید که نتیجه ی تحول کهلهی
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کننده ای که از عواقب این ناهنجاری های سیاسی است انتقال
معضل سیاست زدگی به واسطه ی اجزای پراکنده و جدا شهده
از ساختار مرکز قدرت به بدنه ی جامعه است که این اجزا هنهوز
هم به صورت اقمار در حال گردش به دور این نقطه ی مرکزی
هستند .عارضه ی سیاست زدگی مانعی جدی بر سر راه گذر از
استبداد و توتالیتاریزم به سازماندهی دموکراسی اجهتهمهاعهی و
دموکراتیزه شدن رفتارهای نهادهای جامعه مبنا است .معضهلهی
که به شکل مشخص خود را در نقش های مختلف اجتماعی اما
با هدفی مشترک نشان می دهد و استراتژی خود را اصالح امور
اما بر اساس سهم طلبی با مخرج مشترک ایدئولوژی دینی بها
مرکز قدرت حاکم تعیین کرده و به دنبال حفظ و ایجاد شرایهط
حیات سیاسی ایدئولوژی مورد نظر خود است .این ساختار جانبی
قدرت برای رسیدن به هدف از لوازم ساخته شده توسط تفکر و
اندیشه های دموکراتیک بهره برداری و استفاده ی نامرتبط بها
اساس دموکراسی می کند .تا جایی که از بحث حقوق بشر برای
ورود به موضوع زندانی های سیاسی به شکل رویکرد تقهسهیهم
این زندانیان به زندانیان سیاسی و امنیتی با استناد به قوانیهن و
ضابطه های حکومت حاکم استفاده می کند.
 -5طبیعی به نظر می رسد که یک سازمان اجتماعی با چنهیهن
معضالتی در سعی برای تغییر و دفهع
حکومت تولید شده تهوسهط بهخهش
حداکثری ناآگاه جامعه که طی بیش از
سه دهه به بخش حداقلی نگهدارنده ی
نظام امنیتی تبدیل شده ناموفق بهاشهد،
هر چند تغییر در الیه های اجتماعی و
سیاست ورزی از همان ابتدای مطهلهق
گرایی حکومت جمهوری اسالمی آغهاز
شده است ،اما حکومتی با چنین ماهیت
و مکانیزمی هم چنان از تعریهف جهرم
سیاسی سر باز می زند ،چهرا کهه بها
مشخص شدن نوع عملی که قرار است
توسط قانون جرم سیاسی شناخته شود و با توجه بهه مهیهزان
سیاست زدگی در جامعه ،چیزی حاصل نمی شود به جز این که
نظام سیاسی به سرعت با حجم زیادی از افراد روبه رو خهواههد

نظام حاکم وقت به صورت انقالبی شد و مجهدد ًا بها اعهمهال
خشونت شدید حکومت اسالمی تازه حاکم شهده در مهقهابهل
مخالفان که از هی اقدامی برای سرکوب و حذف آن ها در دهه
ی شصت غافل نشد و همین رویه را هم در دهه ی هفتاد پیش
برد ،که اوج این سرکوب های ده ساله ی دوم را در تیر ماه 32
و کوی دانشگاه می بینیم و باز هم اعتراض ها و مخالفت ها به
یک پنهان شدگی ده ساله ی دیگر گرفتار شد و تا به خرداد ماه
 22ادامه پیدا کرد و با سرکوب اعتراض ها در این مقطع چرخه
ی این وقایع وارد دهه ی سوم خود شد .از بدو روی کار آمهدن
جمهوری اسالمی هی زمانی زندان های کشهور از زنهدانهی
سیاسی خالی نشده و آمار این نوع اتهام و جرم در دوران سی و
پنج ساله ی این حکومت در طول تاریخ زندانیان سیهاسهی در
ایران بی سابقه بوده؛ به خصوص در دهه های شصت و هشتاد.
 -3با توجه به چکیده ی باال و این حقیقت که در یک وضعیت
و حیات اجتماعی دموکراتیک که دوران گذار به نهادینه شهدن
منش دموکراسی را سپری کرده ،نقشی به عنوان زندانی سیاسی
وجود ندارد و این که هی زمان در چنین بستر اجتماعهی یهک
منتقد برنامه های دولت و یک مخالف سیاسی از طریق برخورد
پلیسی -امنیتی قدرت حاکم سرکوب و به مجازات تحمل زندان
و یا حذف فیزیکی محکوم نمی شهود،
می توان نتیجه گرفت نهفهس بهودن
زندانی سیهاسهی در سهاخهتهارههای
اجتماعی مانند ایران تنها زمانی قابهل
تعریف است که قدرت سیاسی حهاکهم
در حال نگهداری و بازسازی حهداقهل
مشروعیت خود در بین پایگهاه ههای
اجتماعی مربوطه و سازنده اش از راه
اعمال قدرت پلیسی-امنیتی بهاشهد و
جایگزینی اقتدار از راه سرکوب مخالف
ها به جای مشروعهیهت قهانهونهی و
دموکراتیک.
 -0یکی از علت های وجود گستردگی پدیده ی زندانی سیاسی
در ایران ،آلودگی سیاست زدگی جامعه است که ریشه های این
آلودگی در ایدئولوژی دین سیاسی قرار گرفته .مسئله ی نگهران
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 آیا تنها فردی زندانی سیاسی در نظر گرفته می شود کهه درشد که در تعریف جرم سیاسی قرار می گیرند و در صهورت در
چهارچوب قوانین و قدرت حاکم مبادرت به مخالفت و بهیهان
نظر گرفتن مجازات زندان برای این افراد به عهنهوان زنهدانهی
اعتراض و مقاومت در برابر اعمال همین قوانین کند؟
سیاسی شناخته خواهند شد ،در نتیجه ههر انهدازه آمهار ایهن
 آیا اگر یک معترض اجتماعی که در تعریف سازماندهی احزابزندانیان افزایش پیدا کند میزان نارضایتی اجتماعی بهیهش تهر
شناخته شده و فعال سیاسی نمی گنجد ،در دفهاع از خهود در
مشخص می شود .به همین دلیل تمام اتهام هایی مانند تبلهیه
مقابل سرکوب از ابزارهایی مثل چوب ،سنگ و کوکتل مولوتوف
علیه نظام ،اجتماع و تبانی ،عضویت در گروه های غیرقانونی و
استفاده کند ،در زمان محکومیت زندان به همین دلهیهل یهک
معاند نظام ،تاسیس گروه های غیرقانونی و مهخهالهف نهظهام،
زندانی سیاسی به حساب می آید؟ یا تنها در صورتی که در یک
جاسوسی ،و ارتباط با گروه و سازمان هایی که به طور مسلحانه
کنش متقابل تعریف شده به نقد مبانی ایدئولوژیک و سیهاسهت
با جمهوری اسالمی در حال مبارزه هستند؛ زیر عنوان کهلهی
های روبنایی حکومت بپردازد؟
اقدام علیه امنیت ملی (کشور) شناخته و طبقه بندی می کند و
 آیا اگر یک عضو ناراضی جامعه ،به دلیل فضای بسته ی نقددر واقع این متهمین یا مجرمین را به عنوان مخل امنیت مهلهی
و گفتگو و حساسیت باالی قدرت حاکم در مقابل دیدگاه ههای
به مردم معرفی می کنند و نه منتقد و معترض به برنامه هها و
مخالف ،نظر ،انتقاد و فعالیت خود برای روشنگری و سازماندهی
عدم مشروعیت خود.
قدرت جمعی را به شکل پنهههان
با توجه به توضیحات باال ،مهی
انجام دهد در زمهان تهحهمهل
شود گهفهت کهه در ههر دو
با مشخص شدن نوع عملی که قرار است توسط قانون جرم
محکومیت زندان یهک زنهدانهی
مجموعه ،چه زندانیان امنیتی و
سیاسی شناخته شود و با توجه به میزان سیاست زدگی در
سیاسی شناخته می شود؟
چه سیاسی تعریف و تهفهکهیهک
جامعه ،چیزی حاصل نمی شود به جز این که نظام سیاسی
مشخصی از سوی حکومهت
 آیا می توان با توجهه بههبه سرعت با حجم زیادی از افراد روبه رو خواهد شد
و در بین فعالین شناخته شده ی
تعریف هایی که از سهیهاسهت و
سیاسی وابسته به حهکهومهت و
قدرت و مشروعیت در حهوزه ی
حتی مستقل وجود ندارد مگر بهه
جامعه شناسی سیاسی گفته شهد،
شکل سلیقه ای و گزینشی که صرف ًا تابع منافع حزبی و سیاسی
هر عضوی از جامعه را که به سیاست ،برنامه و دستورالعمل ها و
است .شاید در همین ارتباط طرح چند سوال امکانی برای شفاف
قوانین و ضوابط در حال اجرا از سوی حکومت یا دولت اعتراض
سازی در این زمینه ایجاد کند.
داشته باشد ،یک فعال سیاسی دانست و در صورت بهرخهورد
 آیا بر اساس تعریف مفهوم سیاست و حکومت که پیش از اینآمد ،فردی که در تقابل با ساختار قدرت قرار می گیهرد ،یهک
قدرت حاکم از طریق ابزار های پلیسی امنیتی و قضایی با ایهن
معترض سیاسی در نظر گرفته می شود یا خیر؟
معترض به شکل تحمل محکومیت زندان او را به عنوان یهک
 آیا یک مخالف و منتقد سیاست و برنامه های قدرت حهاکهمزندانی سیاسی در نظر گرفت؟ یا تنها زمانی یک فرد معترض و
تنها زمانی زندانی سیاسی محسوب می شود که از طریق کنش
منتقد و مخالف نظام سیاسی فعال و زندانی سیاسی محهسهوب
مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت ،مخالفت و نقد و اعتراض خود
می شود که در تعریف عضویت سازمان یافته و تشکلی و حزبی
را اعالم کند؟
قرا گیرد و بر اساس مرام نامه ی مشخص و تدوین شده اقهدام
 آیا تنها فردی یک فعال و زندانی سیاسی به حساب می آیهدبه فعالیت کند؟
که در درون نظام سیاسی فعال بوده باشد یا به عنوان جزئی از
ساختار قدرت و یا چسبیده به آن حرکت کند؟
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تاملی بر طرح جرم سیاسی
ای از یک مبارزه میان حکومهت
هاست تا نزاع میان مردمان.
لوی برول اعتقاد دارد که واژه
ی سیاسی برای ایهن جهرائهم
کامل نیست زیرا نقض احکهام
میثم اسعدی
دین مانند ارتداد و کفر و اهانت
حقوقدان
به مقدسات در برخی جهوامهع
اهمیت زیاد دارد و یها بهرخهی
جرائم اجتماعی همانند اعتصاب هم مانند جرائم سیهاسهی بهه
حقوق اشخاص کاری ندارند و شبیه جرائم سیاسی هسهتهنهد؛
بنابراین بهتر است برای تمام این جرائم اصطالح جرائم مرامی
را به کار ببریم.
زیلیگ عقیده دارد که تفاوت مجرم سیاسی با دیگران در ایهن
است که انگیزه ی عمل آن ها با احساس تکلیف به ارتکاب آن
همراه است یعنی آنان احساس می کنند که وظیفه دارنهد آن
عمل را انجام دهند.
البته برخی از افراد ممکن است با اهداف شخصی و سودجویی
به جرائم سیاسی دست بزنند و به همین دلیل برخی حقوقدانان
بر تشدید مجازات این افراد نظر می دهند .از طهرف دیهگهر
امروزه برخی از جرائم سیاسی جنبه ی بین المللی پیدا کرده و
اعمالی بسیار غیرانسانی از قبیل تروریسم و خشونت را شهامهل
می شود.
از دیدگاه حقوقی دو بینش برای تعریف جرم سیاسهی وجهود
دارد.
الف ه بینش عینی :در این بینش موضوع و نتیجه ی عهمهل
مورد بحث است و اگر جرم به حکومت ضرر وارد کهنهد جهرم
سیاسی است.
اورتوالن عقیده داشت جرم سیاسی باید به پرسش های سهه
گانه ی زیر پاسخ دهد:
چه کسی از جرم مستقیم ًا صدمه دیده است؟ چه نوع حقهی از
دولت ضایع شده است؟ دولت چه نفعی در سرکوب مجرم دارد؟
کنفرانس بین المللی کپنهاک عنوان می کندکه جرائم سیاسی،
جرائمی هستند که علیه سازمان و جریان کار دولهت و ههم
چنین حقوقی که برای شهروندان فراهم می کند ،ارتکاب مهی
یابد.
ب :بینش ذهنی :ضابطه ی ذهنی باعث می شود که مجرمیهن

یکی از موضوعاتی که همواره در گفتمان سیاسهی در ایهران
مطرح می شود ،موضوع ”جرائم سیاسی“ و مباحث مربوط بهه
ال جرم سیاسی چیست و چرا در فرهنهگ
آن است .این که اصو ً
سیاسی قرن بیستم چنین ماهیتی اهمیت پیدا نمود خود جهای
بحثی مفصل و طوالنی دارد اما در این نوشتار ما سعی داریهم
که به موضوع ”جرم سیاسی“ و علت عدم توجهه و عهالقهه
مندی حکومت فعلی ایران به آن را مورد بحث قرار بدهیم.
برای روشن شدن موضوع بحث ابتدا الزم است که تعریفی از
خود ”جرم“ و سپس به تبع آن از ”جرم سیاسی“ و عنهاصهر
آن ارائه داده و نهایت ًا به این سوال جواب دهیم کهه چهرا در
تفکرات حاکمیت ،جرم سیاسی همیشه یکی از خطوط قرمز و
موارد خاص بوده که طرح آن نه تنها مورد توجهه حهکهومهت
نیست بلکه همواره با زیرکی خاصی از پاسخگویی بهه افهکهار
عمومی در داخل و خارج هم از این بحث طفره می رود.
به طور خالصه می توان گفت جرم ”عملی است که در قانهون
مشخص شده و برای آن مجازات قانونی تعیین شده اسهت“.
این تعریف بر اساس اصل مشهور و شناخته شده ی ”قانهونهی
بودن جرائم و مجازات ها“ که در آن گفته می شود که ههیه
جرم و مجازاتی وجود ندارد مگر این که قبل از آن ،قانونی آن
عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد ،ارائه
شده است و بر اساس همین اصل ” قانونی بهودن جهرائهم و
مجازات ها“ جرائم را به ”عام“ و ”خاص“ تقسیم می کنند.
جرائم عمومی جرائمی هستند که بر اساس قواعهد عهمهومهی
مشترک و صالحیت عام دادگاه ها به وجود می آیند و جهرائهم
اختصاصی ،جرائمی هستند که تابع احکام جداگانه و خاص خود
بوده و در دادگاه خاص به آنان رسیدگی می شود؛ مانند جرائهم
سیاسی ،جرائم نظامی ،جرائم مالیاتی و جرائم گمرکی.
جرائم سیاسی اما جرائمی هستند که هدف از ارتکاب آن میهن
پرستی ،دفاع از آرمان خاص و مخالفت با نظام حاکم می باشد
ال شأن قابل ستایش دارند .ضابطه ی تشخیص جرائهم
و معمو ً
سیاسی از دیدگاه جرم شناختی مختلف و گوناگون است از این
دید مجرمین سیاسی برای رسیدن به مقاصد خود رفهتهارههای
گوناگون دارند گروهی علیه نهادهای حکومتی اقدام می کنند و
گروهی با تعرض به اشخاص و ضرر زدن به آنان سهعهی در
ضربه زدن به حکومت را دارند .گروه نخست هی شباهتی بها
بزهکاران ندارند و به عقیده ی گیزو ،بدی رفتار آن ها حهادثهه
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سیاسی با اهداف واال از مجرمین سیاسی با اهداف و مهنهافهع
شخصی جدا شوند .در بینش ذهنی قلمرو و جرائهم سهیهاسهی
افزایش یافته و دو دسته جرائم مرکب و مرتبط به آن اضافه می
شود.
جرم مرکب :جرمی است که ماهیت ًا عمومی است و به مهنهافهع
خصوصی اشخاص صدمه وارد می کند اما با انگیزه ی سیاسهی
انجام می شود مانند سوء قصد به جان یکی از مسئوالن.
جرم مرتبط یا وابسته به جرم سیاسی :جرمی است که به لحهاظ
عناصر تشکیل دهنده ،جرم عمومی است ولی با هدف تهدارک
جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و مانند آن انجهام مهی
شود مانند فرار زندانیان سیاسی.
فواید حاصل از تشخیص جرائم سیاسی از دو جهت قابل بررسی
است:
اول :حقوق جزای بین الملل
دوم :حقوق جزای داخلی
مهم ترین فایده ی این جرائم از نظر بین المللی قاعهده مهنهع
استرداد مجرمین سیاسی به کشور مربوطه بوده و هم چهنهیهن
اعطای تابعیت و پناهندگی به آنان است و از فواید حهاصهل از
شناخت جرائم سیاسی در حقوق جزای داخلی می توان به موارد
مطلقی اعم از رسیدگی به چنین جرائمی در محاکم دادگستری،
رسیدگی علنی ،رسیدگی با حضور هیات منصفه و عدم تحمیهل
کیفری بر محکومیت جرائم سیاسی از نظر سابقه اشاره کرد .هم
چنین محکومیت کهیهفهری
این جرائم خفیف تر است و
برای آنان امتیازاتی از قبیل
کتاب خواندن ،تهمهاشهای
تلوزیون ،نپوشیدن لهبهاس
زندانی و مانند آن در نهظهر
گرفته می شود .به عهالوه
برخورد با مجرمین سیاسهی
با بزهکاران عادی تهفهاوت
دارد و برای آنان در نهظهر
گرفتن عوامل تخفهیهف و
تعلیق و عفو بسیار ساده تهر
از مجرمین دیگر است و البته زمان مربهوط بهرای اعهاده ی
حیثیت مجرمین سیاسی از مجرمین عادی کم تر است.
پس از انقالب و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایهران،
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در اصل  ،102به جرائم سیاسی در کنار جرائم مطبوعاتی به این
صورت اشاره شد که ” :رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتهی
علنی است و با حضور هیات منصفه در محل دادگستری صورت
می گیرد .نحوه ی انتخاب شرایط اختیارات هیات منهصهفهه و
تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین می
کند “.همان طور که به نظر می رسد ،این اصل بهه صهراحهت
”جرائم سیاسی“ را مورد توجه قرار داده است و این توهم را در
بین فعالین سیاسی ایجاد کرد که حکومت جدید ،حداقل در امهر
قانون گذاری به موضوع ” جرم سیاسی“ که یکی از مطالهبهات
مهم فعالین سیاسی در آن دوره بود ،توجه نمهوده اسهت .امها
رویدادهای سال های بعد نشان داد که در قاموس قانون گذاری
”جرم سیاسی“ جایگاهی ندارد.
مجلس شورای اسالمی در تاریخ  2خردادماه سال  1326طرحی
را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که بها  12ایهراد
شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبهه ی
مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرسهتهاده
شده است .شورای نگهبان اطالق هر دو ماده و بندها و تبصهره
های آن ها را مغایر با اصول چهارم( ،)0بیست و چهههارم(،)80
بیست و ششم( ،)80بیست و هفتم( ) 83و یکصد و شهصهت و
هشتم( )102از قانون اساسی دانسته است.
در این طرح در ماده ی  1جرم سیاسی به این گونه تعریف شده
است که ” هرگاه رفتاری با انگیزه ی نقد عملکرد حاکمیهت یها
کسب یا حفظ قدرت ،واقهع
شود بدون آن که مرتهکهب،
قصد ضربه زدن به اصول و
چهارچوب های بنیادین نظام
جمهوری اسالمی ایهران را
داشته باشد ،جرم سهیهاسهی
محسوب می شود.
تبصره -اصول و چهارچهوب
های بنیادین نظام جمهوری
اسالمی ایران عبارتند از دین
و مذهب رسهمهی کشهور،
ابتنای نظام بر والیت مطلقه
ی فقیه ،اسالمیت و جمهوریت“
در ماده ی  8همین طرح اقسام جرائم سیاسی به صهورت زیهر
طبقه بندی گردیده است:
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پرونده ی ویژه
” ماده ی - 8جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مهقهرر در
ماده( )1از جمله جرائم سیاسی محسوب می شوند:
 -1توهین ،ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیس جمهههور،
وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان رههبهری و
اعضای شورای نگهبان
 -8توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
 -3جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن
های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیهت ههای
دینی شناخته شده
 -0جرائم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضهوع
فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسالمی
 -5جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبهری ،ریهاسهت
جمهوری ،مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستا
تبصره -جرائم موجب حد ،قصاص و دیه ،جرائم علیه امهنهیهت
داخلی یا خارجی ،جرائم خشونت بار ،آدم ربایی ،قاچاق ،شهروع
به این جرائم و معاونت در آن ها ،جرائم سیاسی محسوب نمهی
گردند“.
هم چنین مطابق مهاده ی 0
”رسیدگی به جرائم سیاسی در
دادگاه صالح (دادگاه کیفری 1
مرکز استان) به صورت علنی و
با حضور هیات منصفه صورت
می گیرد .تحقیقات مقدمهاتهی
ایههن جههرائههم در دادسههرای
شهرستان مرکز استان انهجهام
می شود.
تبصره -مقررات مهربهوط بهه
هیات منصفه همان است کهه
در قانون هیات منصفه مصوب  1328و آیین نامه ی اجرائی آن
پیشبینی شده است“.
هم چنین در ماده ی  1این طرح برای مرتکبین جرائم سیاسهی
امتیازاتی در نظر گرفته شده که عبارتند از:
متهمان و محکومان به جرائم سیاسی عالوه بر برخهورداری از
حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و
مقررات پیش بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره مند
می شوند:

 -1مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حهبهس از
مجرمان عادی
 -8ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یها کهار
اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
 -3ممنوعیت دستبند زدن
 -0ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
 -5غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
 -0ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی ،به جهز در
مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را بهرای تهکهمهیهل
تحقیقات ضروری بداند.
 -3حق مالقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طهول
مدت حبس
 -2حق دسترسی به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون در طهول
مدت حبس
این طرح در آن زمان به مرحله ی اجرایی شدن و عمل در نیامد
تا به تازگی و مجدداً طرح جرم سیاسی در مجلس نهم و بعد از
کش و قوس های فراوان ،مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد.
بایستی اذعان داشت که منافهع
حاکمیت در عدم تعیین جهرائهم
سیاسی است و بر مبنای همین
عدم تعریف جرم سیاسی اسهت
که بارها مسئوالن حهکهومهتهی
اعالم می کنند که در جمهوری
اسالمی ” زندانهی سهیهاسهی“
وجود ندارد؛ زیرا تا زمانی که از
نظر اصول و مبانی حقوق جهرم
سیاسی بر طبق ضوابهط اصهل
قانونی بودن جرم و مهجهازات
تعریف نشود قاعدتهاً ”مهجهرم
سیاسی“ و به تبع آن ” زندانی سیاسی“ وجود ندارد و از طهرف
دیگر تفکر غالب در حاکمیت این است که بهترین روش برخورد
با مخالفان و معترضان جای دادن آن ها در طیف وسیع اتهامات
امنیتی از قبیل ”محاربه“” ،اقدام علیه امنیت ملی“ و مانند ان
است تا از یک طرف بتواند با شدت عمل مورد نیاز با این افهراد
برخورد کند و از طرفی بتواند در مجامع داخلی و بین المللی از
این تفکر که در جمهوری اسالمی ،مجرم و زندانهی سهیهاسهی
وجود ندارد دفاع کند.
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پرونده ی ویژه

یک اتاق خاص! اتاقی که اغلب
زمانی که به زندان پا گذاشتم ،تقریب ًا کسی من را نمی شناخت.
سیاسی های معروف آن جا
من یک روزنامه نویس فرهنگی بودم و خب ،راستش سیاسی
بودند و یادم هست در زمانه ی
ها زیاد اهل مطالعه ی آزاد نیستند .آن جا فرصت فراوانی
شلوغی بند و وقتی که هر اتاق
داشتند که کتاب بخوانند اما سیاسی و تاریخی ،نهایت ًا فلسفی.
 88تا  83نفر جمعیت داشت و
بعضی هایشان هم برای پر کردن وقت ،کتاب های شعر و
رضا
به علت کمبود تخت بعضی
داستان ورق می زدند .ولی بین شان کمتر کسی را دیدم که
زندانی سیاسی سابق
مجبور به کف خوابی بودند ،در
واقع ًا عاشق هنر و ادبیات باشد .جوان هایشان مجله هم می
این اتاق فقط  10نفر سکونت
خواندند ،اما اسم و رسم دارها فقط به ستون اخبار سیاسی
داشتند .حتی یکی از آقایان تخت باالیی اش را برداشته بود تا
عالقه مندند و بس.
وقتی رفت و آمد می کند ،سرش به جایی نخورد؛ که البته این
باالخره یک چهره ی آشنا دیدم .کمی دلم گرم شد ،ولی
ماجرا به دلیل قد بسیار کوتاه ایشان ،سوژه ی جوک های
راستش این یکی استثنا بود .او را از بازداشتگاه - 861زمانی که
جالبی شده بود.
هر دو بازداشت و بالتکلیف بودیم -می شناختم .حاال تکلیف
بعدها اعتراضات جواب داد و بعد از کش و قوس فراوان ،یکی
هر دوتایمان روشن بود :دادگاهی شده بودیم و افتاده بودیم
از اتاق های پایین به باال منتقل شد
زندان .با این تفاوت که او بین
و جای خالی به اتاق ورزش
سیاسی ها شناخته شده بود و
ظاهراً ماجرا به زمانی برمیگردد که بند  356فهقهط
اختصاص پیدا کرد .ولی این نظام
آشناهای زیادی در زندان داشت و
به سیاسی ها اختصاص نداشت و زندانیان مالی ههم
من نه .او در اتاق های طبقه ی باال
”طبقاتی“  -که هنوز هم در اوین
در این بند بودند .قدرت و ثروت این گروه بهاعهث
سکونت داشت و من به طبقه
ادامه دارد -از کجا شروع شده؟
شده بود نظامی مثل همین که حاال هست ،بهرقهرار
ی پایین جامعه ی زندان تبعید
ظاهراً ماجرا به زمانی برمیگردد که
شود.
شدم.
بند  356فقط به سیاسی ها
این که زندانی جدید به کدام طبقه
اختصاص نداشت و زندانیان مالی
هم در این بند بودند .قدرت و ثروت
و اتاق برود ،با تصمیم ”وکیل بند“
این گروه باعث شده بود نظامی مثل همین که حاال هست،
است؛ که نماینده ی زندانی هاست و با رای گیری ،از میان آن
برقرار شود .سیاسی ها در طبقه ی پایین و به قول خودشان
ها برگزیده می شود .خود وکیل بند هم همیشه یکی از ساکنین
”تو سری خور“ مالی ها بودند و حتی وقتی برای فشار به
”باال“ است .این باال ظاهر ًا هی فرقی با پایین ندارد .نقشه ی
زندانیان سیاسی محدودیت هایی اعمال می شد ،بلوا و شعار
ساختمان های زندان واحد است و طبقه ی باال درست مثل
پایین ،دو راهرو دارد با  0اتاق و یک سرویس بهداشتی .با این
”مرگ بر منافق“ و ”مرگ بر سیاسی“ فضای بند را پر می
تفاوت که آن وقت ها یکی از اتاق ها انباری و مکان ورزش
کرد.
بود ،یکی اتاق آموزش و یکی دیگر هم شده بود مسجد یا
چندی بعد ،با تفکیک زندانیان و انتقال زندانیان مالی به بندی
حسینیه.
دیگر ،ماجرا به داستان ”قلعه ی حیوانات“ شباهت پیدا کرد:
به این ترتیب جمعیت طبقه ی باال به شدت از طبقه ی پایین
گروهی به اتاق های باال رفتند و آهسته آهسته قدرت را در
کم تر بود ،و طبیعتاً خلوت تر ،ساکت تر .بعضی اتاق ها هم از
دست گرفتند .آن ها روابط خوبی با افسران نگهبان ،مسئول
مزیت های خاصی استفاده می کردند ...نه ،درستش این است:
فروشگاه و زندانیانی ایجاد کردند که حاضر بودند در ازای
شمارهی  38تیر ماه 1393
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نظام طبقاتی زندان؛ قصه ی ما و آن ها!
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پرونده ی ویژه
زندانیان (که مدل کوچکی از مردم جامعه هستند) را آشکار کند.
بارها و بارها در مجادالت و دعواهای گروه ها و افراد با یکدیگر
اتهاماتی که توسط وزارت اطالعات و قوه ی قضاییه به زندانیان
زده شده ،دست مایه ی توهین و برتری جویی باالیی ها شده
است .اتهاماتی مثل :جاسوس (که اتهام خود من به عنوان یک
خبرنگار وقایع سال  22بود) ،کف خیابانی (بچه های جنبش سبز
که شناخته شده نیستند) ،سایبری (اشاره به مسئوالن سایت
های پورنوگرافی) و...
نمی دانم این مسئله را چقدر می شود ادامه داد و تا کجا می

مبلغی ،اموراتی مثل نظافت اتاق ،نظافت عمومی طبقه ،شستن
ظروف و غیره را برای باالیی ها انجام دهند.
به نظر مسائل پیش پا افتاده و کوچکی هستند ،ولی باید در
چنین فضایی حبس کشیده باشید تا بدانید چنین رفتاری توسط
مدعیان عدالت خواهی و حقوق بشر چقدر آزار دهنده است.
برای حفظ حرمت زندانیان سیاسی و گزک ندادن به دست
”دیگران“ ،بیش از این وارد جزئیات نمیشویم.
اما نکته ای که هرگز نمی شود به روی آن چشم بست ،عدم
حفظ حرمت زندانیان سیاسی است .شما با وارد شدن به بند،
توسط گروهی از باالیی ها ارزیابی می شوید .اگر شناخته شده
باشید و با حزب صاحب قدرت در بند نزدیک باشید ،قطع ًا
جایتان باال است .اما اگر شما اسم و رسمی نداشته باشید و
دوستانتان باال نباشند ،به طبقه ی پایین پرتاب خواهید شد.
به محض ورود یک زندانی صاحب نام ،گروهی از مسئوالن
اتاق های باال جمع می شوند تا او را به اتاق خودشان ببرند .در
یکی از این دفعات ،جمله ای از دهان مسئول اتاقی پرید و تا
مدت ها سوژه ی کنایه ی زندانیان به باالیی ها شد .او گفت:
”در شأن آقای دکتر نیست که برود پایین!“
همین یک جمله کافی است تا نوع نگاه باالنشین ها به سایر

شود جزئیات را برای خوانندگان باز کرد ،اما راستش حیف است
از بزرگواری و نجابت زندانیان سیاسی چیزی نگوییم .در مدت
حبس پی بردم که گروهی از بهترین انسان ها و نخبه ترین
چهره های کشورم  -هرکدام به دلیلی -در این بند اسیر شده
اند .حتی بسیاری از این بزرگان در طبقه باالی بند بودند اما از
این نظام طبقاتی رنج می بردند .خیلی از بچه های پایین هم
حرمت نگه می داشتند و تحمل می کردند .می گفتند” :ما آمده
ایم حبس بکشیم .این ها هم میگذرد“...
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جمشید برزگر :بدون آزادی احزاب ،آزادی مطبوعات معنایی ندارد
جمشید برزگر روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی است؛ از کسانی که
رویکرد و تحلیلی مبنایی و منطقی دارد و به مسئله ی روزنامه نگاری و خبری به
ال حرفه ای نگاه می کند .با او در باب روزنامه نگاری ایرانی به گفتگو
چشمی کام ً
نشسته ایم و در مورد وضعیت رسانه های فارسی زبان در داخل و خارج از کشور،
نظرات او را جویا شدیم و در آخر ،در رابطه با الگوی آقای برزگر در حوزه ی کار

علی کالیی

مطبوعات و قلم صحبت کردیم؛ سوالی که خودش آن را سات ترین سوال این

فعال حقوق بشر

جناب جمشید برزگر ،با سپا

سردبیر آن بودم .بعد از دو سال همزمان با راه اندازی تلویزیون،
دوباره به بی بی سی پیوستم و سه سال و اندی رئیس بخش
رادیو و وبسایت بی بی سی بودم .مدتی هم هست که کار
اداری خود را کم تر کرده ام و در حال ساختن چند فیلم مستند
هستم و البته به عنوان تحلیل گر ارشد مسائل ایران در بی بی
سی در خدمت شما هستم...
جناب برزگر؛ حدود یک سال است که از

از وقتی که

در اختیار خط صلح قرار دادید .در ابتدا،
اجازه بدهید قدری درباره ی خودتان و سوابقتان
ال چه شد که به بی بی
صحبت کنیم و این که اص ً
سی رسیدید؟
من کار روزنامه نگاری را از اواخر دهه ی شصت-اوایل دهه ی
هفتاد شروع کردم .یعنی همزمان با ورودم به دانشگاه .من در
دانشگاه تهران و در دانشسرای علوم سیاسی ،علوم سیاسی
خواندم و فوق لیسانس علوم سیاسی هستم .در زمان
دانشجویی در کنار کار اصلی دیگرم که ادبیات است ،کار
روزنامه نگاری انجام می دادم و در روزنامه ها و عمدت ًا در
سرویس های سیاسی کار می کردم .در نشریات مستقل در
بخش ادب و هنر هم کار می کردم ،اما کار حرفه ای روزنامه
نگاری را به معنای اخص کلمه ،در روزنامه ی ایران شروع
کردم ،در مجله ی ایران جوان بودم ،در روزنامه ی انتخاب
بودم و آخرین کاری که کردم راه اندازی روزنامه ی همبستگی
ال امکان فعالیت نداشتم و از ایران خارج
بود .بعد هم که عم ً
شدم .سال  ، 8661زمانی که چند ماهی بیش تر نبود که برای
ادامه تحصیل در مقطع دکترا به وین آمدم ،از بی بی سی با من
به عنوان تحلیل گر تماس گرفتند و خیلی زود این همکاری به
یک همکاری دائمی تبدیل شد .بعد از وین به لندن رفتم .یک
سال در آن جا به عنوان تحلیل گر هم چنان کار می کردم .بعد
به پراگ و رادیو فردا رفتم و وبسایت جدید آن را راه انداختم و
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روی کار آمدن دولت آقای روحانی با
شعارها و مباحثی که مطرح کردند ،می گذرد .اگر
باواهید وضعیت امروز مطبوعات ایران را تحلیل
بکنید ،آن را چگونه می بینید؟ این وضعیت در قیا
با سال گذشته و یا سال های قبل چگونه است؟
فکر نمی کنم اتفاق خیلی مهمی افتاده باشد و تفاوت
محسوسی به وجود آمده باشد .یعنی محدودیت ها بر سر جای
خود هست .در همین دوران ما دیدیم روزنامه ها تعطیل شدند.
روزنامه هایی که به هر حال حتی به دولت نزدیک بودند؛ مانند
اتفاقاتی که در دوره ی دوم خرداد افتاد .در دوره ی آقای
احمدی نژاد حداقل این اتفاق به این شکل نمی افتاد که
روزنامه ی نزدیک به دولت توقیف بشود .حتی یک جاهایی
می توان گفت که این محدودیت ها از اواخر دوران آقای
احمدی نژاد هم بیش تر است ،علتش هم این است که در آن
زمان ما شاهد این روال سنتی که در دوره ی آخر روسای
جمهوری فضای انتقاد از آن ها باز می شود ،بودیم و دیدیم که
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مصاحبه می داند .با ما و آقای جمشید برزگر در این مصاحبه همراه شوید...

رسانه

در اواخر دوره ی آقای احمدی نژاد ،روزنامه ها با صراحت بیش
تر و آزادی عمل بیش تری می توانستند انتقاد کنند.
به طور کلی روزنامه هایی که در تقسیم بندی ها ،جزو روزنامه
های نزدیک به اصالح طلب درون حاکمیت قلمداد می شوند ،با
ال توقیف روزنامه
محدودیت مواجه بودند و االن هم هستند .مث ً
ی آسمان در همان شماره های آغازین خودش از این موارد
بود .در روزنامه های منتقد دولت هم مشکالتی وجود دارد؛
مانند صحبت هایی که از وزیر اطالعات نقل شد و مسئولین
روزنامه های منتقد از جمله شریعمتداری را احضار کردند .این
مسائل نشان می دهد که مکانیزم هایی کنترل کننده از باال
اعمال می شود؛ چه رسانه های موافق دولت و چه مخالف
دولت و تا زمانی که این مکانیزم وجود دارد و کنترل آن دست
نهادهای بیرون از خود رسانه ها هست ،این وضعیت ،وضعیت
شکننده خواهد بود .حتی اگر در کوتاه مدت یا در یک دوره ی
خاصی باشد ،خروجی آن تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
این مسائل حتی تمام ًا جدا از همسویی های سیاسی و آن
گرایش هایی ست که باعث می شود روند کار روزنامه نگاری به
طور جدی تحت تاثیر قرار بگیرد...
مهم ترین مشکلی که فکر می کنم ما با آن در رسانه های
ایران امروز مواجه هستیم ،مسئله ی سانسور خبر است .این
نکته ی فوق العاده کلیدی و مهمی هست .یعنی آن چه که در
رسانه های امروز غایب است ،خبر است .جریان اطالع رسانی
ال از صافی های خاصی عبور می
ال کنترل شده است و کام ً
کام ً
کند .آن چه که شاید کمی بازتر است ،بحث تحلیل و تفسیر و
یا انتشار یادداشت ها و دیدگاه ها و نظرهاست که اهمیت اش
ثانویه است چرا که در درجه ی اول ،مهم این است که اطالع
رسانی درست در مورد رویدادها و اخبار صورت بگیرد .باید در
اطالع رسانی شفافیت و آزادی وجود داشته باشد؛ اطالع رسانی
در مورد خو ِد واقعه و رویداد تا خو ِد مردم یا مخاطبان مطلع
بشوند که چه اتفاقی دارد می افتد .در موارد متعدد هم می شود
مثال زد؛ از بحث هایی که در درون خود حاکمیت وجود دارد تا
آن چه که در درون جامعه می گذرد.
از محدودیت ها و برخوردها گفتید و عنصر

اساسی را سانسور خبر بر شمردید .می خواهم بدانم
آیا این موارد ناشی از یک سیستم منظم است یا
محصول فضا و برخوردی سلیقه ای است؟ آیا بر
مبنای قوانین فعلی ایران ،می توان امیدی به
وضعیتی بهتر برای آینده داشت؟
من نمی خواهم پیشاپیش در مورد آینده صحبت و یا قضاوتی
داشته باشم اما تلقی من این است ،با توجه به آن چه که در
بیش از سه دهه ی گذشته ،یعنی از سال  51آرام آرام خود را
آشکار کرده و تا به امروز رسیده است ،اصل بر برخورد و کنترل
است؛ حال در مواردی سلیقه ای هم اعمال شده ولی اصل بر
برخورد بوده ،خط مشی و خط قرمزها همواره وجود داشته(گاهی
این خط قرمزها جابه جا شدند ،یک سانت جلوتر رفتند یا عقب
تر ،ولی همواره وجود داشتند) در تمامی این دوره ها ،فارغ از
این که چه کسی بر سر کار بوده یا چه کسی بر سر کار نبوده،
برخورد وجود داشته و این برخورد را زمانی دولت انجام می داده
و زمانی دیگر قوه ی قضاییه و یا زمانی هم منتسب به نهادهای
موازی اطالعاتی و امنیتی بوده است .از زاویه ی کار رسانه ها
اگر بخواهیم نگاه کنیم ،در نهایت فرقی نمی کند که چه فرد یا
نهادی این کار را انجام داده .شما از روزنامه ی آیندگان بگیرید
تا همین روزنامه ی آسمان ،آن هایی که هزینه دادند و در واقع
قربانی شدند ،رسانه ها بودند .روزنامه ها بودند که توقیف شدند
و روزنامه نگارها بودند که در نهایت بازداشت شدند.
با این تفاسیر ،فکر می کنید مشکل اصلی
مطبوعات در ایران قبل و پس از انقالب
چیست؟ سوال من درباره ی عنصری اساسی است
که مسئله ی مطبوعات در ایران است...
ببینید من فکر می کنم که واقع ًا مسئله فراتر از مطبوعات است.
یعنی محدود کردن چنین بحثی به مطبوعات ،ما را به یک
جواب قانع کننده نمی رساند .منظورم این است که شما زمانی
می توانید از آزادی بیان ،از آزادی اطالع رسانی و از آزادی
ال بسیاری از مباحث دیگر هم
رسانه ها صحبت بکنید که اصو ً
ال زمانی که آزادی احزاب وجود نداشته
پذیرفته شده باشد .مث ً
باشد ،به طریق اولی آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها هم
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وجود نخواهد داشت .به هر حال ،ما باید بپذیریم این چیزهایی
که داریم از مورد آن صحبت می کنیم ،یک الگویی دارد و آن
الگویی ست که در جهان غرب شکل گرفته است.
شما در واقع وقتی می بینید که در عرصه ی قدرت رقابت وجود
ندارد ،پس نمی توانید انتظار داشته باشید که رسانه ها از این
امکان برخوردار باشند .وقتی که مطبوعات امکان آزادی فعاالنه
نداشته باشند ،شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک عده
ای روزنامه نگار بیایند و خودشان این خالء را پر بکنند .روزنامه
ها در نهایت ،بازتاب دهنده ی این دیدگاه و جریان خواهند بود.
ضمن این که به خودی خود ،اشکالی ندارد که روزنامه ها مثل
هر جای دیگر دنیا ،فعالیت سیاسی و یا جهت گیری سیاسی
داشته باشند .ولی اگر این بستر]تکثر آرا[ فراهم شود ،می شود
از روزنامه نگاران و از
رسانه ها توقع داشت که به
ویژه در حوزه ی خبر و
اطالع رسانی ،اصولی را
رعایت بکنند؛ این که
دقیق ،بی طرف و منصف
باشند .البته آزادی عمل
این را دارند که دیدگاه
های خودشان را منتشر
بکنند و با در نظر گرفتن
این که این روزنامه یا این رسانه به این یا آن جریان سیاسی
نزدیک تر است و خب در انتشار دیدگاه های سیاسی طرفدار آن
است ،مخاطب هم آگاه بشود ولی در انتشار خبر ،خیر .یعنی در
نقل واقعیت ما نباید دخل و تصرف بکنیم .منتها این هم یک
بحث ثانویه است...
تا زمانی که آن چهار چوب ها فراهم نشده باشد ،تا زمانی که
قوه ی قضاییه ی مستقل وجود نداشته باشد ،تا زمانی که
انتخابات در معنای رایج خودش برقرار نباشد ،تا زمانی که
احزاب فعالیت آزاد نداشته باشند ،تا زمانی که جامعه ی مدنی
تقویت نشده باشد و تا زمانی که نهادهای غیردولتی و ان جی او
ها امکان فعالیت نداشته باشند ،انتظار وجود مطبوعات آزاد،
انتظاری ست فوق العاده گزاف و اساس ًا ناشدنی .این انتظار که
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روزنامه نگاران بتوانند این بار را به مقصد برسانند ،از دوم خرداد
به این سو بر روی دوش روزنامه نگاران گذاشته شد.
آقای برزگر به نکته ی بسیار خوبی اشاره
کردید .اما پس از خرداد  37و حتی قبل تر
از آن ،ما با پدیده ای به اسم روزنامه نگار با موضع
ال روزنامه نگاران و
سیاسی مواجهیم .آیا اصو ً
ماالف ،امری قابل فهم و تعریف است؟
هی اشکالی ندارد که یک روزنامه نگار دارای دیدگاه سیاسی
باشد .ما نباید دچار افراط و تفریط بشویم .ما از این سو فکر می
کنیم که روزنامه نگار باید یک فعال سیاسی باشد که به قول
شما از دوم خرداد در سطح وسیعی دیده شد یا از سوی دیگر
برخی معتقدند که روزنامه نگار
اصالً نباید سیاسی باشد و دیدگاه
سیاسی داشته باشد .خب این هم
غیر واقع بینانه است .یک
روزنامه نگار مثل هر شهروند
دیگری دیدگاه سیاسی خودش را
دارد .بحث در این است که ما
دیدگاه های فردی خودمان را
چقدر می توانیم در کارهایمان
دخالت بدهیم و تا چه اندازه می توانیم دیدگاه های خودمان را
جایگزین واقعیت ها بکنیم و آن را به عنوان واقعیت در اختیار
مخاطب قرار بدهیم .شما در غرب هم ببینید ما دو گونه رسانه
داریم .یک رسانه ای است مثل بی بی سی که ضرورت ًا هم نیاز
نیست همه ی رسانه ها مانند آن باشند؛ بی بی سی به دالیل
مشخص منجمله این که منبع مالی اش چگونه تامین می شود
و بحث های مفصلی که نمی خواهم واردش بشوم ،اصولی دارد
مثل بی طرفی و این که دیدگاه های شخصی افراد حتی در
تحلیل ها و تفسیرها ،به هی عنوان دخالت داده نشود .ولی از
ال در همین انگلیس رسانه های دیگری
طرفی در آمریکا یا اص ً
هستند که به گونه ای دیگر عمل می کنند .در انگلیس که
ال به حزب
خدمتتان گفتم ،روزنامه ی کارگر را داریم که کام ً
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که در صدا و سیما چنین اتفاقی نمی افتد به دلیل این که
کارگر نزدیک است .یا در انتخابات سراسری قبلی-انتخابات
منصوبان سیاسی رهبر از گرایشات خاصی هستند و آن گرایش
پارلمانی ، -روزنامه ی گاردین که به طور سنتی همیشه از حزب
را دنبال می کنند .اما در سایر رسانه ها این انتظار درستی
کارگر دفاع می کرد ،از حزب لیبرال دموکرات اعالم حمایت
ال نشریه ای را که متعلق به یک جناح محافظه کار یا
نیست .مث ً
کرد .یعنی یک موضع کامالً صریح و مشخص دارند .مورد دیگر
جناح راست است ،فرض کنید؛ دلیلی ندارد که آن نشریه مروج
روزنامه ی تایمز است که به حزب محافظه کار نزدیک است و
دیدگاه های اصالح طلبانه باشد .آن نشریه و یا آن روزنامه نگار
این را همه می دانند و در تحلیل هایی که می کنند هم،
باید بیاد و از دیدگاه های خودش دفاع کند .همان طور که
مشخص است .ولی نه روزنامه ی تایمز و نه گاردین ،در یک
روزنامه نگار اصالح طلب هم می
اتفاقی مانند بحث شورش هایی که
آید و از دیدگاه های خودش دفاع
در لندن رخ داد ،واقعیت را دگرگونه
تقریب ًا تمام کسانی که آمده اند و در بی بی سمی
می کند .و یا سعی می کند ،آن ها را
نمی کنند تا به سود خود از آن بهره
کار کرده اند ،ذهنیتی منفی داشتند ولی بمعمدهما
ترویج بکند .اگر این امکان وجود می
برداری بکنند .در نقل اخبار هر دو
وقتی در عمل خودشان دیدند که چگونه خبر تولید
ال روشنفکران و یا
داشت که مث ً
سعی می کنند یکسان عمل کنند.
کردند یا چگونه گزارش نوشتند ،به این نتمیمجمه
روزنامه نگاران سکوالر هم بتوانند
ال
یعنی این پذیرفته نیست که مث ً
رسیدند که این استقالل وجود دارد .یعنی این طور
دیدگاه های خودشان را بیان
یکی به خاطر گرایش سیاسی
نیست که کسی از باال بیاید و یا ایستاده باشمد و
کنند ،دیگر مشکلی نبود .البته این
خودش در بازتاب واقعیت و در انتقال
دستور بدهد که این را بگویید و آن را نگویید .یما
موارد همان طور که گفتم مربوط به
خبر دخل و تصرف بکند هرچند که
حتی کلی تر ،اصول مشاصی هسمت کمه اگمر
سردبیری هم باواهد موضوعی را رد یا تمایمیمد
بحث تحلیل و دیدگاه است .در
می توانند در مورد ریشه ها یا
بکند ،موظف هست که بر اسا آن ها اسمتمدالل
انتشار خبر طبیعت ًا این ها همه باید از
پیامدهایش با هم اختالف نظر داشته
بکند.
یک اصول ثابت و مشخصی پیروی
باشند که این بحث سلیقه در قالب
بکنند...
ابراز دیدگاه ،تحلیل و نظر است...
ال مخدوش
متاسفانه این مرزها در روزنامه نگاری ایرانی کام ً
جناب برزگر ،شما بر عنصر خبر تاکید
است .یعنی ما نه تنها در بحث های تحلیلی مان ،بلکه در انتشار
بسیاری دارید .اما در ایران این مسئله اتفاق
خبر هم گزینشی عمل می کنیم و عالوه بر آن سانسور
افتاده که روزنامه ها به سمت بحث های فکری و
حکومتی که وجود دارد خود ما هم -یعنی مای روزنامه نگار،-
نظری روی آورده اند و صفحات اندیشه ی فوق
به شکلی با همان سانسور در انتشار و یا عدم انتشار اخبار
العاده و پر باری دارند .آیا شما فکر می کنید که
همراهی کرده ایم.
ال وظیفه ی یک روزنامه و رسانه خبری رفتن به
اصو ً
بنابراین دو بحث است .روزنامه نگار طبعاً و قاعدتاً دارای دیدگاه
سوی بحث های نظری است؟
های سیاسی ست و بسته به دیدگاه آن رسانه ای که در آن کار
دقیق ًا این مسئله به خاطر همان خالء است و ناگزیر اتفاق افتاده
ال
می کند میزان دخالت دادن این دیدگاه ها تغییر می کند .مث ً
است .به هر حال با استناد به روزنامه های جهان ،یک سری
یک رسانه ی ملی مثل صدا و سیمای جمهوری اسالمی که از
ال در جامعه
الگو وجود دارد و این کمی دور از ذهن است که مث ً
بودجه ی دولتی که مجلس تعیین می کند و در واقع آن چیزی
ای مثل ایران ،بحث های فلسفی یا به قول شما نظری،
که در ایران به آن بیت المال می گویند ،تغذیه می شود ،موظف
پرطرفدارتر و یا پرخواننده تر از کشوری مثل فرانسه با آن سنت
است که به همین دلیل بی طرفی خودش را در منازعات
ال قابل مقایسه
ال بریتانیا باشد .در واقع اص ً
فکری یا آلمان یا مث ً
جناحی ،سیاسی و یا حتی اقتصادی رعایت بکند .خب می بینید
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نیست! جای بسیاری از آن بحث ها اساس ًا در روزنامه نیست.
چنین بحث هایی هم تولیدش زمان می برد و هم خواندنش و
ال به ماهنامه ها یا به نشریات تخصصی
به همین خاطر معمو ً
ال جزو
محول می شود .در مقابل مثالً ،صفحه ی حوادث معمو ً
پرخواننده ترین صفحات هست و اصل کار در صفحه ی
حوادث ،خبر است .شما در این صفحه وقتی قتلی اتفاق افتاده یا
سرقتی انجام گرفته ،بازتاب می دهید .یا در صفحه ی ورزش به
همین شکل .اما در صفحات سیاسی یا اقتصادی ،اوضاع به
گونه ای دیگر است .شما مطلع نمی شوید که یک قرار داد
اقتصادی چگونه بسته شد و مشخصاتش چه بود؟ چه کسی در
ال معلوم می شود
فالن مزایده و یا مناقصه شرکت کرد؟ بعد مث ً
که یک اختالس سه هزار میلیارد دالری صورت گرفته است ،یا
ماجرای آقای بابک زنجانی! کسی نمی داند واقعیت این ماجرا
سمت رسانه های ایرانی برون مرز هم
چیست .جزئیات این خبر چیست؟ در عرصه ی سیاست به
ببریم .به نظر شما این رسانه ها تا چه حد مستقل
طریق اولی .هی کدام از جزئیات و اتفاقات و اخبار منتشر نمی
اند؟ در واقع این عنصر استقالل را که مورد تاکید
شود که بعد بر اساس آن اخبار و یا بر اساس آن داده ها ،کسانی
شما هم بود ،تا چه حد رعایت می کنند؟
تحلیل کنند و این تحلیل ها به واقعیت هم نزدیک باشد .اگر
به طور کلی در مورد رسانه هایی که در غرب در سه دهه ی
شما همان ابتدای جریان اطالع رسانی شیب خبر را ببندید و
گذشته فعال هستند ،می توانم این نکته را بگویم که بعضی به
کنترل آن را در دست بگیرید ،بر بسیاری از مسایل بعد از آن
طور مستقیم تری (به عنوان مثال صدای آمریکا) به دولت روی
هم تاثیر خواهید گذاشت.
کار مستقر نزدیک است و اگر یادتان هم باشد ،همواره این ها
کار اصلی روزنامه ،اطالع
رسانی و خبر است؛ آن
چیزی که غایب است و نکته
ی اصلی هم همین است.
دقت کنید کجا هست که یک
روزنامه منتشر بشود که بخش
اصلی صفحه ی اولش مثالً
یک یادداشت باشد؟ این
نوعی پیشرفت در روزنامه
نگاری ما محسوب نمی شود.
این یک نوع عقب گرد است
و خودش در واقع نشان
دهنده ی یک نوع خالء و
سخنرانی جمشید برزگر بر مزار شاملو در روز خاکسپاری او
یک نوع فقدانی ست که امامزاده طاهر کرج ،پنج شنبه 6 ،مرداد ماه 1379
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روزنامه نگاری ما و جامعه ی ما از آن رنج می برند .بنابراین
یادداشت نویس در ایران روزنامه نگار می شود .در جای دیگر
این گونه نیست .روزنامه نگار و خبرنگار کسی است که می
تواند خبر تولید کند و تحقیق کند و این آزادی عمل را هم
داشته باشد .در ایران مسلم ًا چنین اجازه ای داده نمی شود.
ال هدایت شده و کنترل شده ،به صورت قطره چکانی
خبرها کام ً
و با حساسیت فوق العاده باال در اختیار قرار می گیرد .ببینیم آن
جایی که بحث خبر است ،چه اتفاقی افتاد .آقای ایکس یا خانم
ال آخر مشخص نشد
ایگرگ را به چه دلیلی بازداشت کردند؟ مث ً
که جزئیات قتل های زنجیره ای چه بود یا خانم زهرا کاظمی
چگونه کشته شد...
آقای برزگر ،اگر اجازه بدهید بحث را به

بخشی داشتند که در زمان رادیو بودن این رسانه نامش دیدگاه
بود و به طور مشخص دیدگاه های کاخ سفید را بازتاب می داد
ای که به هر حال سال ها در ایران کار می کردند و
و این را هم در ابتدا اعالم می کردند .ولی این رسانه اگر هم در
روی آن ها سرمایه گذاری شده بود ،حس می شود؟
نهایت از چیزی دفاع بکند ،از چهارچوبی کلی ست که نظام
ببینید من مثل شما به این ماجرا نگاه نمی کنم .این اولین
سیاسی در آن جامعه بر آن مبتنی است .یعنی از لیبرال
مهاجرت گسترده بعد از انقالب نبوده و این داستانی ست
دموکراسی حمایت می کنند.
تکراری .ما از زمان اول انقالب تا االن دست کم سه دوره
ال در مورد بی
ببینید مسئله ی استقالل ،شاید بارها و بارها مث ً
مهاجرت داشته ایم که مورد آخر آن به بعد از جنبش سبز و
بی سی گفته شده اما با تجربه و ذهنیتی که ما ایرانی ها داریم،
انتخابات سال  22مرتبط است.
شاید کمی پذیرفتنش دشوار باشد .اما تقریب ًا تمام کسانی که
به هر حال متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در ایران افتاد ،همین
آمده اند و در بی بی سی کار کرده اند ،ذهنیتی منفی داشتند
گسست نسل ها بود .یعنی هرگز این امکان به وجود نیامد که -
ولی بعدها وقتی در عمل خودشان دیدند که چگونه خبر تولید
چون بحث ما این جا به روزنامه نگاری معطوف است ،-روزنامه
کردند یا چگونه گزارش نوشتند ،به این نتیجه رسیدند که این
نگاران آن پیوند الزم را داشته باشند تا این تجربیات منتقل
استقالل وجود دارد .یعنی این طور نیست که کسی از باال بیاید
بشود .یعنی روزنامه نگاری ما در دوران پیش از انقالب مراحلی
و یا ایستاده باشد و دستور بدهد که
را طی کرد .ولی بسیاری از آن
این را بگویید و آن را نگویید .یا حتی
من شاص ًا هم موافقم که سردبیر پستچی نیست.
روزنامه نگاران حذف شدند یا مجبور
کلی تر ،اصول مشخصی هست که
یعنی قرار نیست که هر کسی هر مطلبی به او داد،
به خروج از کشور شدند و یا ممنوع
اگر سردبیری هم بخواهد موضوعی را
فقط بگیرد و منتشر بکند .ما می بینیم که رسمانمه
الکار و خانه نشین شدند .آن ها
رد یا تایید بکند ،موظف هست که
های زیادی هستند که به این شکل عمل می کنند
نتوانستند تجربیات خودشان را
و بعد خروجی آن ها در واقع مجهول و سمردرگمم
بر اساس آن ها استدالل بکند .وقتی
به نسل بعد منتقل کنند .آن نسل
است .این الاقل آن شیوه از روزنامه نگاری نیست
کسی موضوعی را به سردبیر پیشنهاد
آمد و از آغاز تجربه کرد و زمانی هم
که ما فکر می کنیم درست است.
می کند ،سردبیر نمی تواند بگوید که
که به یک جایی رسید ،بعد دوباره
نه ،این موضوع را کار نمی کنیم چرا
همان بالها بر سرش آمد و نتوانست
که با منافع دولت بریتانیا سازگار نیست! این الاقل در بخش
تجربه ای منتقل بکند .این در واقع یک روند تاریخی بوده که
فارسی بی بی سی و رادیو فردا که من حضور داشتم ،اتفاق نمی
ما از آن بسیار آسیب دیده ایم و ناگزیر از آزمون و خطاهایی
افتد و به طور دقیق در مورد رادیوهای دیگر و یا رسانه های
بوده ایم که شاید بسیاری از آنها ضرورت نداشت .شاید اگر این
دیگر نمی توانم قضاوت بکنم .ولی می دانم که مثالً دویچه وله
تجارب منتقل می شد ،سطح روزنامه نگاری ما در جایی به
یا رادیو فرانسه  -قاعدتا بر اساس آن چه که منتشر می کنند و
مراتب بهتر از امروز قرار می گرفت.
ال
یا پخش می کنند -فضای متفاوتی ندارند و آن ها هم عم ً
این نسل جوانی که در سال  22ایران را ترک کردند و شما از
همین مسیر را طی می کنند.
آن ها صحبت می کنید ،خود در واقع جایگزین کسانی شدند که
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گذاشته؟ منظور این هست که آیا کمبود نیروی حرفه

چند سال قبل تر ،ناچار به خروج از ایران شده بودند و یا زندانی
شده بودند و به طور کلی از عرصه ی روزنامه نگاری کنار
گذاشته شده بودند.
البته حضور این ها در خارج از کشور ،طبیعتاً نقاط قوتی هم دارد

خروج خیل روزنامه نگاران و خبرنگارانی که
خصوصاً از سال  11به بعد از کشور خارج
شدند ،چه تاثیری روی فضای رسانه ای در ایران

44

شمارهی  38تیر ماه 1393

این گسست نسلی چیست و چگونه می توان
آن را کم رنگ یا حل کرد؟
علت آن کامالً مشخص است؛ قدرت مستقر
عامل و علت العلل این اتفاقات است .او
هست که می آید و تصمیم می گیرد .شما
به دو روزنامه ی کیهان و اطالعات در
زمان انقالب دقت کنید .ببینید برای آن دو
روزنامه بعد از انقالب چه اتفاقاتی افتاد و
چه طور به طور بنیادی تصفیه شدند .یا
نشریات مستقلی که در می آمدند و یکی
پس از دیگری توقیف می شدند .می رسیم
به جایی که چند روزنامه منتشر می شود و
همه ی آن ها یک چیز را می گویند و یک
خط را دنبال می کنند .یا بعد از دوم خرداد،
چه فشارهایی به روزنامه نگاران وارد شد.
علت همین موج جدید مهاجرت ها که شما
اشاره کردید ،چیزی جز مشکالت امنیتی
اعم از خطر بازداشت و یا خطر بیکاری نیست.
در فضای فعالیت سیاسی هم همین مشکالت وجود دارد و احزاب
و سازمان های سیاسی هم همین وضعیت را دارند؛ یعنی آن ها
هم هرگز قادر نبودند که در یک فرایند طبیعی عضو گیری کنند،
تجارب خودشان را منتقل کنند .تجربه ی انباشته شده ی اعضای
پیشین با نیروی جوان و خالق و دگرگونه خواه جوان ترکیب نمی
شود.
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چقدر در روند پیدایش دموکراسی در
ایران و تقویت جامعه ی مدنی نقش داشتند؟
تردیدی نیست که نقش دارند؛ خصوص ًا در سال های اخیر با
وجود ماهواره و اینترنت ،بسیاری از بحث هایی که 86-16
سال پیش وجود داشت ،منتفی شده است .عدم ارتباط به
حداقل رسیده است؛ من نمی گویم صفر شده و یا ناچیز
شده ،ولی به مراتب کم تر از گذشته شده و طبیعی ست که
ال نقش توئیتر برای اولین بار در جریان
تاثیر گذار است .مث ً
جنبش سبز بود که خودش را به این
ال در جریان
شکل نشان داد و بعد مث ً
بهار عربی نیز به همین صورت بود.
تردیدی نیست که بسیاری از این
وبسایت ها و تلویزیون ها از آن دیوار
آهنین عبور می کنند و آن چرخه ی
انحصاری را می شکنند و تاثیر گذار
ال تاثیر گذاری
هستند .منتها خب او ً
این ها زمان بر خواهد بود و ثانی ًا در
این حد هست که شهروندان ایرانی را
با ایده ها و افکار آشنا بکند .صرفاً هم
رسانه های سیاسی نیستند که این
کار را می کنند .فقط هم رسانه های
فارسی زبان نیستند .جامعه ی ایران
در شرایطی به سر می برد که هر
اقدامی می تواند یک رویارویی تلقی
ال آهنگ
بشود و ابعاد سیاسی پیدا کند .نمونه اش مث ً
هپی ]از فارل ویلیامز[ که در ایران هم چند ویدئو کلیپ
برای آن ساخته شد.
بنابراین آن ارتباط گسترده تر با جهان بیرون تاثیرات خودش
را خواه ناخواه می گذارد .کما این که در گذشته تاریخی ما
هم گذاشته است .زمانی که روشنفکران ،منور الفکر خوانده
می شدند ،به غرب ،روسیه یا عثمانی آن زمان آمدند و با
مسائل مختلف آشنا شدند و برگشتند و تاثیر خودشان را هم
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و مزایایی را به همراه می آورد :باعث می شود که فضای روزنامه
نگاری خارج از کشور راکد نماند .مخصوص ًا برای کسانی که این
امکان را ندارند که به داخل ایران بروند و دیدگاه خودشان را با
محک واقعیت ها بیازمایند ،بسنجند و تصحیح بکنند و شناخت
نزدیک تری از مسائل پیدا بکنند ،این حضور و این ارتباط در این
جا باعث می شود که تا حدی آن خالء پر بشود و آن شناخت ها
تصحیح بشود .در مجموع من فکر می کنم در مقایسه با آن وجه
مثبتی که دارد ،آن نکات منفی شاید کم رنگ تر هم باشد.
سوالی که پیش می آید این است که علت

به نظر شما رسانه های برون مرزی

خود مصاحبه کننده هم ،قرار نیست مشاطه گر و آرایشگر باشید.
یعنی روزنامه نگار و سردبیر و خود مصاحبه کننده ،نمی توانند
تصویر دروغین از فرد مصاحبه شونده بسازند .به این معنا که اگر
مصاحبه شونده ای اطالعات غلط بدهد ،دروغ بگوید ،از یک
موضوعی کامال ناآگاه و بی اطالع است ولی مدعی است و یا
بدتر آن که اصال مسئولیتی دارد شما نمی توانید بیایید همه ی
این ها را تصحیح بکنید و بعد منتشر بکنید .خب این که کار
بسیار بدتری است .یعنی شما تصویر دروغینی از آن فرد ،به
جامعه معرفی می کنید که هی هم خوانی با واقعیت ندارد .این
بحثی است که در مورد مصاحبه با یک مقام مسئول هم اهمیت
دارد .مثالً در دوره ی آقای احمدی نژاد ،به دلیل حرف هایی که
ایشان می زد ،در بین روزنامه نگاران رایج نبود که کسی با
ال آقای حیدری جلوی ایشان می
ایشان مصاحبه کند و معمو ً
نشست و آن دیگر اسمش مصاحبه نبود .منظورم این است که
اگر برای شمای روزنامه نگار این امکان به وجود آمد که با آقای
احمدی نژاد در زمانی که مسئول است ،مصاحبه بکنید و او بیاید
و اطالعات نادرست بدهد ،آیا شما باید بیایید بنشینید و این
اطالعات را درست بکنید و بگویید که من مسئول انتشار این
داده ها هستم!؟ خب این که نقض غرض است.
راه های متفاوتی وجود دارد .شما باید اطالعات الزم را داشته
باشید و در زمان مصاحبه ،مصاحبه شونده را به چالش بکشید و
در برابر اطالعاتی که او می دهد ،با پرسش های جدی عمیق
تر ،با گنجانیدن واقعیت ها در پرسش خودتان به مخاطب این
امکان را بدهید که خودش دریابد مصاحبه شونده در کجا دارد
خالف واقع حرف می زند و آمارهای دروغین می دهد .اگر که
این اتفاق هم نیفتاد ،یادداشتی در کنارش منتشر بشود .یا یک
راه دیگر در رابطه با همین مصاحبه ی خاص از افرادی نظیر
آقای احمد رضا احمدی ،آقای سپانلو و اعضای کانون
نویسندگان اسم برده شده ،حداقل کار این بود که با این ها هم
صحبت بکنند و صحبت آنها را هم در کنارش بگذارند؛ حاال در
مورد اسم فروغ ]فرخزاد[ که بحث قوی تری ست و یا اتهام
همکاری با سانسور در مورد آقای شاملو و دیگران ...منتها اساساً
به این مسئله نه تنها در زمان انتشار ،بلکه پس از آن و زمانی
که این افراد تکذیب کردند هم توجه نشده است .روزنامه ی

گذاشتند .در این بین رسانه ها هم واسطی هستند برای این
تبادل و برای ایجاد این آشنایی .طبیعی ست که موثر خواهند
بود و چه در ذهن و رفتار و گفتار شهروندان و چه در صاحبان
قدرت تاثیر می گذارند.
آقای فرج سرکوهی در پاسای که اخیر ًا به
آقای مسعود کیمیایی در باب بحث شان
داده اند نکته ای را در باب روزنامه نگاری مطرح
کرده اند که می تواند محل بحث و چالش باشد.
ایشان می گویند در دهه های اخیر این تصور
نادرست در ذهنیت برخی روزنامه نویسان ایرانی
رایج شده یا رایج کرده اند که رسانه ،دبیران و
سردبیران ،مسئول داده ها و اطالعاتی که منتشر می
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کنند نیستند ،حال آن که مسئولیت حرفه ای،
وجدانی ،اخالقی و قانونی اطالعات و داده ها ،و نه
نظرها و تحلیل ها و برداشت ها ،در همه ی جهان با
رسانه ها ،سردبیران و دبیران است ...آقای سرکوهی
معتقد است که حرمت این حرفه و موقعیت دبیری و
سردبیری را به گردآورنده ی متون ،مدیر اداری و
پستچی قدرت و کارفرما نباید فرو کاست .فکر می
کنید آیا اصوالً روزنامه نگار و خبرنگار صرفاً ناقل خبر
موجود است یا طبق گفته ی آقای سرکوهی در برابر
صحت آن نیز مسئول است و پاساگو؟
بله من شخص ًا هم موافقم که سردبیر پستچی نیست .یعنی قرار
نیست که هر کسی هر مطلبی به او داد ،فقط بگیرد و منتشر
بکند .ما می بینیم که رسانه های زیادی هستند که به این
شکل عمل می کنند و بعد خروجی آن ها در واقع مجهول و
سردرگم است .این الاقل آن شیوه از روزنامه نگاری نیست که
ما فکر می کنیم درست است .مخصوصاً وقتی این امر ،در رابطه
با قدرت قرار بگیرد خیلی ابعاد خطرناکی پیدا می کند و
ال مخدوش می
استقالل روزنامه و رسانه و روزنامه نگار را کام ً
کند .و این اهمیتی حیاتی برای یک رسانه دارد .اما از طرف
دیگر این هم هست که شما به عنوان روزنامه نگار و سردبیر و
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سواالت را از خودتان شروع کردیم و می
خواهیم با خودتان هم به پایان برسانیم .آقای
برزگر به هر حال در حوزه ی رسانه شاصیت هایی
داریم که تبدیل به تیپ یا اسطوره شده اند .به عنوان
سوال آخر ،برای شما کدام شاصیت رسانه ای به
عنوان یک الگو یا یک چشم انداز مورد توجه است؟
این سخت ترین سوال این مصاحبه است .حقیقت ًا هی وقت از
خودم این سوال را نکرده بودم .قلم خیلی از روزنامه نگاران را

متشکرم از این که وقتتان را در اختیار ما
قرار دادید...

عکس ماه
ممانعت از ورود زنان ورزش دوست به استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال
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شرق حتی این تکذیبیه ها را منتشر نکرد.
بنابراین من فکر می کنم که روزنامه نگار نمی تواند حرف هایی را
(در این مورد به خصوص ،حرف های آقای کیمیایی) تغییر بدهد
البته من فکر نمی کنم منظور آقای سرکوهی این باشد که روزنامه
نگاران باید بیایند و در واقعیت دخل و تصرف بکنند و آن چه که
فردی می گوید و بخشی از واقعیت وجودی آن فرد محسوب می
شود ،آرایش بکنیم و تصویری مقلوب و دگرگون شده از آن را به
مخاطب ارائه بدهیم.

دوست داشته ام و کارهایشان را خوانده ام و همیشه از
ایشان آموخته ام اما در واقع ماجرا را فردی ندیده بودم بیش
ال فرض
تر مجموعه ها و جریان ها مد نظرم بوده اند .مث ً
کنید زمانی که داشتم سایت جدید رادیو فردا را راه می
انداختم و بعدها که اداره می کردم ،از یک نوع مکتب
روزنامه نگاری ،مکتبی که بیش تر در بی بی سی با آن آشنا
شده بودم و باورش داشتم ،پیروی می کردم...
اما شاید به طور ناخودآگاه در دوران نوجوانی و جوانی همان
طور که در حوزه ی ادبیات تحت تاثیر شاملو بودم ،در
روزنامه نگاری هم همان شیوه ی روزنامه نگاری او برای
من جذاب تر بود و خیلی بیش تر من را تحت تاثیر خودش
قرار می داد و جذبم می کرد .مثالً در همان کتاب جمعه ،که
آخرین نمونه کارش بود ،به شدت من را جذب می کرد.

وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی طی یک هفته
نویسنده :شادی پاوه /وبسایت موسسه ی مطالعاتی گیت استون

”فعالیت های فیسبوکی“ در
شهر دهدشت ،توسط خبرگزاری
هرانا گزارش شد .سه کاربر
شبکه های اجتماعی (صالح
مصطفی رحمانی
تمولی ،حمزه زرگانی و عادل
سدونی) از اهواز ،بعد از دوماه
مترجم و فعال حقوق بشر
شکنجه ی شدید ،به اتهام
ادمینی پیج هایی در فیسبوک ،هر کدام به سه سال حبس
محکوم شدند .فیسبوک ،توئیتر و اخیر ًا اینستاگرام ،شدید ًا در
ایران فیلتر هستند.

از نظر بین المللی ،جمهوری اسالمی هنوز از به دست آوردن
وضعیت اصطالحاً ”میانه روی“ حسن روحانی و هم چنین یک
کُرسی از پنج کُرسی کمیته ی فرعی شورای اقتصادی-
اجتماعی سازمان ملل ،شامل کمیسیون وضعیت زنان ،لذت می
برد .اما در داخل ایران ،زندگی روز مره متشکل است از
بازداشت ،شکنجه و آزار و اذیت های سیستماتیک ِ اقلیت ها و
اعدام های شتاب زده.

ترجمه

ترجمه :مصطفی

رویا نوبخت ،شهروند بریتانیایی-ایرانی ساکن استوک پورت،
انگلیس ،در  36می ،به دلیل پست کامنتی در فیسبوک ،در
طول سه هفته دیدارش از ایران به  86سال حبس محکوم شد.
کامنت او به سادگی می گفت که ایران ”خیلی اسالمی“ است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا ،وی در میان هشت نفر دیگری
بود که نظرات مشابهی در فیسبوک منتشر کرده بودند و جمع ًا
به  182سال حبس محکوم شدند .اتهامات همه ی آن ها
” اقدام علیه امنیت ملی ،توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی
علیه نظام“ بود.

بنا به گزارش بنیاد برومند ،غالمرضا خسروی در سحرگاه اول
ژوئن با عنوان ”محارب خدا“ ،به دلیل کمک تقریب ًا 566
دالری به یک تلویزیون مخالفین ،اعدام شد.
این روند به گونه ای است که به طور متوسط هر هفته  13نفر
در ایران اعدام می شوند .رقمی برابر اعدام های سال 8616
بعد از اعتراضات سال  ،8661در دولت دور از ”میانه روِ“
احمدی نژاد.

هم چنین در  36می ،دستگیری چهار مرد ( بهمن تفضّلی
نصب ،افشین ضمانتی ،رضا تجاره و داوود افروز) به دلیل

با یاد آوری حمله ی وحشیانه به زندانیان بند  356زندان اوین

48

شمارهی  38تیر ماه 1393

این خبرگزاری ،هم چنین در  31می ،گزارش داد  36تن از
نیروهای امنیتی به سالن  16زندان رجایی شهر که  166زندانی
عقیدتی سنی مذهب در آن جا محبوس هستند ،یورش بردند.
نیروهای امنیتی ،کتاب های مذهبی زندانیان سنی را به سوی
شان پرتاب کرده و با این کار آن ها و مذهب شان را مورد
توهین قرار دادند و
اشیاء با ارزش ایشان
تخریب و مصادره
شد.

دستگیری سعید شیرزاد ،فعال حقوق کودکان ،هم چنین در سوم
ژوئن در تبریز گزارش شد .او نیز به خیل عظیم دیگر زندانیان
عقیدتی ،شامل وکالی حقوق بشری ،فعالین ،روزنامه نگاران،
وبالگ نویس ها و اقلیت های مذهبی ،خواهد پیوست.

در میان زندان های ایران ،زندان بندرعباس نامناسب ترین
شرایط را دارد 3266 .زندانی در مکانی که برای  066نفر
مناسب به سر می برند که باعث دسترسی سخت به توالت و
آب می شود.

بنا به اطالعات رسیده از منابع داخل ایران در سوم ژوئن ،شرایط
آیت اهلل بروجردی
بدتر شده است.
روحانی مخالفی که
در هشت سال
گذشته زندانی شده و
به طور مداوم
شکنجه و درمان
پزشکی اش ،رد می
شود .تنها به دلیل
این که علیه جرائم
خشونت آمیز اسالم
سیاسی صحبت کرده است.

در ایران که یک
کشور عمدتاً شیعه
نشین است ،اقلیت
سنی مذهب ،به طور
سیستماتیک مورد
آزار و اذیت قرار می ماشااهلل حائری ،زندانی سیاسی در بیمارستان
گیرند .بر اساس اسناد دادگاه های خود حکومت ،بسیاری از این
زندانیان به اعدام محکوم شده اند .در حال حاضر ،از سرنوشت و
مکان  16مرد سنی مذهب که توسط نیروهای اطالعاتی در
یک جشن مذهبی سنی در اواسط ماه آوریل دستگیر شدند،
اطالعاتی در دست نیست.

مقامات هم چنان از درمان پزشکی شرایط وخیم بروجردی که
شامل بیماری حاد قلبی ،پارکینسون ،چشمی ،ریوی و اختالالت
تنفسی ،که عمدت ًا به دلیل سال ها شکنجه به وجود آمده ،سر
باز می زنند .شکنجه ی روانی جدید او شامل نظاره ی او از

تنها در هفته ی مورد بحث ،چهار شهروند بهایی (سه نفر در
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ترجمه

در آوریل  8610که به طور گسترده گزارش شد و علی رغم
خشم بین المللی ،خبرگزاری هرانا گزارش می دهد که زندانیان
در زندان های بندرعباس و زاهدان هم ،توسط گارد زندان در
 85و  82می ،مورد حمله قرار گرفتند .زندانیان به طور وحشیانه
ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعضی از آن ها بدون
دسترسی به آب و توالت ،در آفتاب سوزان رها شدند.

مشهد و یکی در سمنان) ،دستگیر شدند .بهائیان بر اساس یکی
از سیاست های دولت ،از انقالب بهمن  53تاکنون مورد آزار و
اذیت قرار می گیرند .در دهه ی اول انقالب 866 ،نفر از آنان
اعدام شدند و صدها نفر دیگر مورد شکنجه قرار گرفتند تا
اعتقاداتشان را رها کرده و اسالم را بپذیرند .ده ها هزار نفر از
آنان ،شغل ،حقوق بازنشستگی ،محل کسب و کار ،حق تحصیل
و حق گردهمایی های مذهبی خود را از دست داده اند و
جنایاتی که توسط دیگر شهروندان در حق بهائیان صورت می
گیرد به هی عنوان مورد مجازات قرار نمی گیرد؛ در قوانین
اسالمی ،بهائیان شهروند محسوب نمی شوند.

طریق دوربین در تمامی حالت هاست؛ حتی در حمام و توالت.
سوء رفتاری که باعث اندوه عمیق وی می شود .بنا به گزارش
این منبع ،بروجردی گفته است اگر نامه ای به سازمان های
حقوق بشری بنویسد و به آن ها بگوید تحت درمان قرار گرفته
و در وضعیت خوب سالمت قرار دارد ،این رفتارها متوقف خواهد
شد.

ترجمه

مدت هستند ،می پردازد که شامل محرومیت از داروها و درمان
پزشکی است؛ کشتن زندانیان بدون اعدام رسمی .این روند با
روی کار آمدن دولت جدید هی تغییری نکرده و برخی از
زندانیان می گویند حتی این روند با آمدن روحانی ،بدتر شده
است.

به نظر می رسد تنها تفاوت به وجود آمده این است که زندانیان
به بیمارستانی خارج از زندان منتقل می شوند ،عکسی از آن ها
علی رغم درخواست تجدید نظر ،توسط پنج متخصص حقوق
گرفته می شود و بدون درمان
بشر سازمان ملل متحد به دولت
به زندان بازگردانده می شوند.
ایران در تاریخ  16آوریل ،برای
به نظر می رسد تنها تفاوت به وجود آمده این است
این سناریو برای خشنودسازی
ارائه ی فوری مراقبت های
که زندانیان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل ممی
سازمان های حقوق بشری
پزشکی ،بروجردی و زندانی
شوند ،عکسی از آن ها گرفته می شود و بدون درمان
ترتیب داده شده است.
دیگر وبالگ نویس ،محمد
به زندان بازگردانده می شوند .این سناریمو بمرای
این فریب در مورد درمان
پورشجره ،هر دو در وضعیت
خشنودسازی سازمان های حقوق بشری ترتیب داده
فعال سرشناس کارگری ،رضا
بسیار وخیم جسمی به سر می
شده است.
شهابی ،نیز اجرا شد .وی نیاز
برند.
مبرم به جراحی ستون فقرات
زینب جاللیان ،زندانی سیاسی
به دلیل صدمات به وجود آمده
که به دلیل شکنجه هایش از
در شکنجه های بازجویی داشت .بالفاصله همزمان با سف ِر
بیماری شدید چشمی رنج می برد ،درمان پزشکی اش در تاریخ
کاترین اشتون ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به
اول ژوئن ،توسط دفتر دادستان رد شد.
ایران ،شهابی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل و عکسی از او
ماشاهلل حائری ،زندانی  51ساله ای که  15سال حبس خود را به
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد .اما بدون هی
دلیل شرکت در اعتراضات سال  ،8661در زندان رجایی شهر
درمانی ،شب وی را به زندان بازگرداندند.
می گذراند ،به دلیل عدم دریافت درمان پزشکی در مورد
اخیراً ،شهابی در دوم ژوئن به همراه شش زندانی دیگر ،از زندان
بیماری های قلبی-عروقی اش ،در تاریخ  5ژوئن به کما رفت.
اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد .شرایط زندان رجایی شهر
بنا به گزارش ها ،بعد از به کما رفتن به بیمارستانی خارج از
ال زندانیان با شرایط وخیم
از اوین بسیار بدتر است .معمو ً
زندان منتقل شد ،اما هنوز مشخص نیست که وی تحت درمان
پزشکی به بیمارستان های خارج از زندان منتقل نمی شوند .این
مناسب قرار گرفته و یا تنها برای تبلی رسانه ای ،عکسی از او
زنگ خطری است که چگونه هنوز جامعه ی جهانی ،روحانی را
در بیمارستانی خارج از زندان منتشر شده است .دختر آقای
با عنوان ”میانه رو“ خطاب می کنند ،در صورتی که شواهد
حائری بارها به دلیل درخواست درمان پدرش ،بازداشت شده
درست عکس آن را نشان می دهد؛ هرچند که شاید اشتباه باشد
است.
که تنها رئیس جمهور ایران را مقصر بدانیم...
جمهوری اسالمی هم چنان به کشتار خاموش زندانیان سیاسی
از طریق شکنجه هایی که به خوبی برنامه ریزی شده و طوالنی
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این کتاب در پنج دفتر ،میان دو مفهوم همانندی و تفاوت
دیالکتیک برقرار کرده است .نویسنده در دفتر نخست ،یگانگی
انسان ها و همزیستی دولت ها را موضوع قرار می دهد .وی
این یگانگی را در ابتدای کتاب بررسی می کند ،زیرا زندگی
افراد و جوامع پیوندی ناگسستنی دارد و صلح نیز قرار است
آرامش همین زندگی جمعی را فراهم کند .این نویسنده در
بخشی از دفتر نخست تاکید میکند” :نمی توان تصور کرد که
افراد یک قوم پیش از آن که در میان خود صلح را برقرار و
حکومت قانون و امنیت را مستقر کرده باشند ،با افراد دیگر
مانوس و مالوف شده باشند “.یگانگی انسان ها و همزیستی
دولت ها موضوعات اصلی بخش را تشکیل می دهند .نویسنده
در دفتر دوم ،صلح را جدال خاموش همانندی و تفاوت می نامد
و منشور ملل متحد را بررسی می کند .وی این منشور را سایه
ی روشنی نیمه تمام از صلح می داند .فلسفی ،در دفتر سوم با
عنوان ”نیرنگ عقل :غلبه صلح بر جنگ“ بیان می کند که
مشکالت جدید ،راه های جدیدی را نیز برای صلح نیاز دارند.
دفتر چهارم به موضوع مهار قدرت با قدرت اختصاص دارد.
نویسنده با انتخاب این موضوع ،در پی بررسی زوال خودکامگی
دولت ها و تجلی حکومت قانون در جامعه ی بینالمللی است.
این کتاب پس از بررسی فضای امن در دفتر پنجم ،نشانه های
صلح و حکومت قانون را در دفتر بعدی بررسی میکند .به زعم
او ،آزادی ،سلوک اخالقی و انضباط قواعد عمومی را نشانه
های صلح است.
”پایان راه :آغاز اندیشه“ عنوان دفتر پایانی است .نویسنده در
شش دفتر قبلی ،می کوشد مسائل و مشکالت مرتبط با حقوق
و صلح و حکومت قانون را به اجزای اصلی اش بازگرداند و
میان آن ها نظمی منطقی به وجود آورد .دفتر پایانی این کتاب
در واقع تالشی است برای پرهیز از پیش داوری و شتاب در
ادراک آن چه در دفترهای پیشین طرح شد .نویسنده در پایان
بررسی هایش ،مخاطب را به این اندیشه دعوت می کند که
حقوق در مرحله ی تکامل یافته امروزی و در رویارویی با دو
عنصر اراده و عقل ،چگونه شکل گرفت و توانست در ایجاد
صلح و حکومت قانون موثر افتد.
کتاب ”صلح جاویدان و حکومت قانون“ با شمارگان 1166
نسخه 280 ،صفحه و بهای 38
هزار تومان از سوی ”انتشارات
فرهنگ نشر نو“ منتشر شده است.

کتاب ” صلح جاویدان و حکومت قانون“ با عنوان فرعی
”دیالکتیک همانندی و تفاوت“ برای کسانی که در دوره های
عالی حقوق (عمومی و بین الملل و بشر) ،علوم سیاسی ،تاریخ،
فلسفه و روابط بین الملل به تحقیق مشغول اند ،می تواند مفید
باشد .این کتاب که با نگاهی به مبانی نظری حقوق بین الملل
به بررسی فلسفه صلح گرایی می پردازد ،در هفت دفتر با
عناوین زیر تدوین شده است:
یگانگی انسان ها و همزیستی دولت ها ،صلح؛ جدال خاموش
همانندی و تفاوت ،نیرنگ عقل؛ غلبه ی صلح بر جنگ ،مهار
قدرت با قدرت :زوال خودکامگی دولت ها و تجلی حکومت
قانون در جامعه ی بین المللی ،فضای امن ،نشانه های صلح و
حکومت؛ آزادی ،سلوک اخالقی ،انضباط قواعد حقوقی و پایان
کار :آغاز اندیشه.
همیشه این تصور وجود داشته که معنای صلح معلوم است و
در نتیجه نیازی به تعریف ندارد؛ با این فرض اولیه که صلح
یعنی نبود جنگ و ستیزه .در واقع تصور کلی این است که صلح
هر چند آرامش به بار می آورد ،جنگ را از میان نمی برد و
حتی با آن مالزمت دارد .دکتر هدایت اهلل فلسفی ،برای اثبات
این امر از فلسفه بهره گرفته؛ چرا که به اعتقاد او فقط در این
صورت است که می توان صورت عقلی ،معنا و مفهوم صلح را
مشاهده کرد .او هم چنین معتقد است ،صلح از مفاهیم
عقلی است و صورت مطلق آن وقتی به دست می آید که در
سیر و سلوک تاریخ از ضد خودش یعنی جنگ رها باشد و این
میسر نیست مگر در عالم الهوت .نویسنده ی این کتاب معتقد
است در عالم ناسوت ،صلح همیشه نسبی است؛ به این معنا که
پیوسته با جنگ همراه است هرچند که در پی دور کردن آن از
قلمروی خویش باشد.
کتاب حاضر از سایر آثار در باب حقوق بین الملل تا اندازه ای
متفاوت است ،زیرا به هر موضوع این حوزه ،نگاهی مبنایی و
فلسفی داشته و واقعیت های عالم بیرون را به عنوان مصداق
ذکر کرده است .همیشه تصور شده که معنای صلح ،آشکار
است و بنابراین ،نیازی به تعریف ندارد .در تعریف احتمالی این
مفهوم نیز گفته می شود که صلح یعنی نبود جنگ و ستیزه.
واقعیت این است که صلح هرچند آرامش را به همراه دارد ،اما
جنگ را از میان نمی برد و حتی با آن مالزمت دارد .نویسنده
برای اثبات این موضوع ،از فلسفه مدد می گیرد ،زیرا معتقد
است تنها در عالم فلسفه می توان صورت عقلی ،معنا و مفهوم
صلح را نظاره کرد .آن چه بدیهی به نظر می رسد ،این که
صلح از مفاهیم عقلی به شمار می آید و صورت مطلق آن
هنگامی به دست می آید که در سیر و سلوک تاریخ از جنگ
رها باشد و این رهایی تنها در عالم ناسوت امکانپذیر است .به
باور نویسنده ی کتاب ،در عالم ناسوت ،صلح همیشه نسبی
است ،به این معنا که همواره با جنگ همراه است ،هرچند که
در پی دور کردن آن از قلمروی خویش باشد.
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