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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
آرش کمانگیر :ابزارهای ملی خطرناکاند ،نه اینترنت ملی
سعید توفیقیان :این گفته و استدالل آرش آبادپور که اینترنت ملی آن چنان هم خطرناک
نیست ،منطقی به نظر نمیرسد .طبیعیست که ابزارهای ملی میتوانند خطرناکتر باشند اما
الزمه ی به وجود آمدن و کنترل چنین ابزارهایی در اصل همان اینترنت ملی و شبکه ی
سراسری ست که همه چیز را تحت کنتزل خودش می گیرد .من نمی دانم چرا ایشان چنین
استداللی دارد؛ آیا می خواهد خودش یا مردم را فریب بدهد و بیجهت دلگرم نگه دارد و یا
اذهان را از تمرکز بر روی یک واقعیت گریزناپذیر گمراه سازد.
فربد امامی :ما نباید سطح مبارزات مدنی را تا حد جوک ساختن و گروههای طنز مثالً وایبری پایین بیاوریم .اسم اینها
مبارزه نیست ،بلکه سرگرمی های معمولی هستند که در تمام دنیا هم وجود دارند .اتفاق ًا بها دادن بیش از حد به آن و
جایگاه خاصی برایشان در نظر گرفتن ،نه تنها خوب نیست که باعث لوث شدن فعالیت های مدنی واقعی هم .خواهد
شد.

خط صلح

آزادی بیان و رسانه با مرز یا بدون مرز؟ /دلبر توکلی
محمد ساریجلو :از کشتار شارلی ابدو بسیار ناراحت شدم و برای مسلمان نماهای رادیکال که چهرهی یک میلیارد و اندی مسلمان
در جهان را مخدوش میکنند ،متاسف هستم .اما وقتی تصویر جدید منتشر شده روی جلد هفته نامهی شارلی ابدو را دیدم ،به این
نتیجه رسیدم که الحق و االنصاف دست اندرکاران این نشریه هم کم حماقت نمیکنند .باید این را هم در نظر گرفت که توهین
به مقدسات هر آیین و دینی ،مذموم است و به نظر من مورد هجمه قرار دادن مقدسات عدهای ،خود نقض حقوق بشر است .البته
من این ها را نمی گویم که کار آن افراد را توجیه کرده باشم ،منتها باید پذیرفت که با چنین رفتارهایی ،بهانه به دست آن ها
میدهند.
بتی سعیدی :به نظر من آزادی بیان در رسانه ،مرز ندارد و نویسنده به درستی به این اصل رسیده است .اگر بخواهیم برایش مرز در نظر بگیریم ،آن وقت
دیگر نمی توانیم اسم آن را آزادی بیان بگذاریم .کاش در خاورمیانه و در بین مسلمانان جهان هم جو آگاهی به وجود بیاید که آنها هم مثل دیگران مثالً از
طریق همین رسانه و کاریکاتور ،به چیزی که دوست ندارند و بر فرض به همین توهین کنندگانشان ،اعتراض کنند نه با کشتنشان؛ هرچند که فکر نمیکنم
کالً چنین دیدی به وجود بیاید...

کارتون ماه
کاری از سهیل اکبرپور
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دیده بان



رئیس کل دادگستری استان کرمان از عفو  ۰۱۰۱زندانی در کشور از جمله سیزده زندانی استان کرمان با جرایم مربوط به مواد مخدر ،خبر
داد.
برای اولینبار در ایران ،برای زنان و دختران در معرضخشونت۰١ ،خانهی امن در سراسر کشور ایجاد شده است.
حدود  ۰۱۱نفر از کودکان کار فاقد مدارک هویتی با همکاری آموزش و پرورش ،انجمن حمایت از کودکان کار و شهرداری تهران در نوبت
عصر مدارس از خدمات آموزشی استفاده خواهند کرد.
مصطفی پورمحمدی ،وزیر دادگستری ،اعالم کرد که وضع مجازات های جایگزین اعدام قاچاقچیان و تاثیرگذار برای زندانیان در دستور کار
است و بزودی اعالم میشود.
صغری نجفپور ،زنی که در کودکی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود ،بعد از  ۰۲سال از زندان آزاد شد.
مراسم افتتاح پیست اسکی شب شمشک ،با جنجالهایی همراه شد و سرانجام مراجع قضایی اقدام به پلمب این پییست اسکی کردند.
غالمحسین محسنی اژهای ،سخنگوی قوهی قضاییه ،از ممنوعالبیان و تصویر بودن سید محمد خاتمی خبر داد.
ماموران امنیتی مدرسهی دینی با سابقهی ”سنت نبوی“ اهل سنت مشهد را تعطیل و اساتید آن را ممنوع التدریس کردند.
دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به وضع قوانین مشابه زندان دست به تجمع زدند.
نشریهی ”رمز عبور“ با حکم دادستانی تهران ،هفتهنامهی ” ۹دی“ با حکم هیات نظارت بر مطبوعات و هفتهنامهی ستارهی صبح با اعالم
جرم شعبهی چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شدند.
هیات نظارت بر مطبوعات با کلیهی درخواستهای مجوز نشریات دو زبانهی بلوچی -فارسی مخالفت کرد.
دسترسی به تعدادی از شبکههای اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و رایانههای شخصی مانند ”الین“ و ”واتس آپ“ محدود شد.
شعبه ی  ۰۱دادگاه انقالب برای ایرج درفشی (شهروند ایرانی) و اوغور چلبی (شهروند ترکیه) بدون حق داشتن وکیل تعیینی به جرم
جاسوسی برای کشور ترکیه ،مجموعاً  82سال زندان صادر کرد.
مرکز جرایم سازمان یافتهی سپاه پاسداران اعالم کرد که  ۰۰نفر را به جرم فعالیت فیسبوکی بازداشت کرده است.
حکم  ۰۱۱سال زندان برای  ١فعال فیسبوکی در دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد.
مامورین امنیتی طی اقدامی هماهنگ به منازل شهروندان بهایی در شهر تهران و اصفهان مراجعه و پس از تفتیش منازل ۰۱ ،تن منجمله
یک زن باردار را بازداشت کردند.
یک فعال سیاسی و پنج دانشجو ،بابت پیگیری قانونی ضرب و شتم زندانیان سیاسی در پنجشنبه ی سیاه بند  ،۱۱۱که  ۰١فروردین ماه
اتفاق افتاد ،از سوی دادگاه انقالب جمعاً به  82سال و نیم زندان محکوم شدهاند.
در پی اعتراض صنفی زندانیان بند  ١زندان اوین به هواخوری اجباری در هوای زمستانی و نبود لباس گرم ١ ،تن از زندانیان منجمله امیر
امیرقلی ،آسو رستمی و امیرهوشنگ نوایی به سلول انفرادی منتقل شدند و دست به اعتصاب غذا زدند .همچنین سعید شیرزاد نیز با ضرب و
شتم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
جمعی از شهروندان اهوازی با شرکت در تجمعاتی خودجوش ضمن اعتراض به آلودگی شدید هوای این شهر خواستار چاره جویی مسئوالن
در خصوص این معضل و مقابله با ریزگردها در جنوب کشور شدند.
اداره ی محیط زیست خوزستان میزان گردوغبار در هوای اهواز را باالی  ۰۱هزار میکروگرم بر مترمکعب(دستکم  ۰۱برابر میزان استاندارد
گردوغبار) اعالم کرد و گفت” :از میزان دقیق ریزگردها در هوا اطالع دقیقی نداریم زیرا دستگاههای سنجش آالیندگی تنها تا عدد  ۰۱هزار
را نشان داده و با مقادیر بیش از آن پیغام خطا میدهند“.
یکی از زندانیان با جرایم عادی در زندان رجایی شهر کرج در بهداری زندان خود را حلق آویز کرد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قصرشیرین از کشته شدن یک تن بر اثر انفجار مین به جا مانده از جنگ ایران و عراق در این شهرستان
خبر داد.
در تیراندازی مستقیم دسته ی رزمی سپاه خاش در منطقهی گوهرکوه به سمت یک رانندهی مظنون به حمل گازوئیل قاچاق ،رانندهی این
خودرو به نام مسلم دینارزهی کشته شد.
شش کارگر در اثر تصادف اتوبوسهای فرسوده ،برای حمل و نقل کارگران عسلویه ،کشته شدند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از کشته شدن هشت کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از باالبر حمل بار یک ساختمان در
بلوار کشاورزی خبر داد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره به اینکه  ۰۱درصد کارگران زیر خط فقر هستند گفت ۰۹۹۰۱” :نفر سال گذشته در اثر
حوادث ناشی از کار ،جان باختند که این مسئله ناشی از خستگی مداوم در چند شیفت کاری به دلیل دستمزد نامناسب است“.
سخنگوی قوه ی قضاییه ،اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای مجید جعفری تبار ،یک روحانی معروف به استخاره در قم را
تایید کرد.
شش تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه ،به نامهای سامان نسیم ،یونس آقایان ،حبیباهلل
افشاری ،علی افشاری ،سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند .سامان نسیم ،متهم به همکاری
با پژاک ،هنگام بازداشت زیر سن قانونی بوده است.

گفتاری دربارهی  11اسفند با بازنشر گفتگوی زنده یاد جمال حسینی

گفتگو

جمال حسینی :فعالیت های ما خاری بود در چشم دستگاه امنیتی
سال  22مبدا زمانی مشخصی است که متاثر از تحوالت سیاسی کشور ،دستگاه امنیتی به برخورد گسترده با سازمان های مدنی و
مدافع حقوق بشر روی آورد و در واقع هدف متوقف کردن فعالیت این سازمان ها را به صورت جدی دنبال می کرد .برای مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ایران یازدهم اسفندماه آن سال ،روایت روزهای سختی بود که هجمهی گستردهی دستگاه امنیتی و کارزار وسیع
تبلیغاتی آن را از سر می گذراند .علی رغم این که حدود  7سال از آن تاریخ می گذرد و با این که پرونده ی بسیاری از قربانیان آن ،که
جمع ًا حدود شصت سال زندان را در پی داشت ،با تحمل محکومیت مختومه شد ،با این حال هم چنان تعدادی از همکاران این
مجموعه و قربانیان  11اسفندماه  ، 22به جرم فعالیت انسانی در زندان به سر می برند؛ از جمله سید مهدی خدایی ،نصور نقی پور،
محمدحسن یوسف پورسیفی ،نوید خانجانی و ایقان شهیدی.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،سالگرد این واقعه را هر ساله گرامی می دارد و آن را روایت می کند تا یادآوری کند وضعیت
سخت مدافعان حقوق بشر در ایران را و نیز آزادی این افراد را جزو مطالبات همیشگی خود مورد تاکید قرار دهد .سال گذشته ،سید
جمال حسینی از مسئوالن مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،طی مصاحبه ای با خط صلح ،به روایت خاطره ی خود از این واقع و
شفاف سازی پیرامون آن پرداخت که در چارچوب مواضع این تشکل بود.
در کمال تاسف جمال حسینی در سال جاری ،به شکلی که هنوز بر ما روشن نیست ،جان باخت .بنابراین با توجه به این که شکل و
موضوعیت یازدهم اسفند ماه و نیز وضعیت قربانیان آن تغییری نکرده است ،بهتر دیدیم به جای گفتاری تازه ،که نمی تواند چندان
اطالعات جدیدی همراه داشته باشد ،به بازنشر مصاحبه ی آقای حسینی مبادرت کنیم؛ این موضوع عالوه بر اینکه باعث میشود این
واقعه در نقطه ی تمرکز ما باقی بماند یادآور سید جمال حسینی همکار خستگی ناپذیر و فراموش نشدنی ما در مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ایران نیز خواهد بود.
کیوان رفیعی
دبیر مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
آقای حسینی ،به عنوان اولین سوال از شما میپرسیم
که ۰۰ :اسفند  ١١را چطور به خاطر میآورید؟
خاطرهی بامداد  ۰۰اسفند ماه  ١١برای من همراه هست با خیل
زیاد تماسهای تلفنی از ایران و سایر نقاط که تماماً حامل اخبار
شوم دستگیری یا اقدام برای بازداشت یک همکار یا عضو یا
حتی اعضای خانواده ی یک عضو بود .صادقانه عرض می کنم
که سر در گم و غافل گیر شده بودم؛ نه فقط من ،بلکه سایر
اعضای مجموعه که از دستگیری ها در امان مانده بودند ،همین
وضع را داشتند .به هر حال از همان ساعت های اول که
توانستیم درک جامعی از آن چه که در جریان بود داشته باشیم،
تالش زیادی را برای حفظ سایر نیروهای در خطرِ بازداشت آغاز
کردیم ،در کل اجازه بدهید این طور بگویم که ۰۰ ،اسفند ماه
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 ١١روز سخت و غم انگیزی بود...
آیا شما انتظار چنین برخوردی با مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ایران را داشتید؟
مثل اکثر فعاالنی که در حوزه ی مدنی یا سیاسی فعالیت
می کنند ،ما هم حرکت نهاد های امنیتی و تقابل آن ها با
جامعهی مدنی را مانیتور و تحلیل میکردیم و بر این اساس باید
عرض کنم که بله ما فکر میکردیم که با ما برخورد کنند ،ولی
نه به این شکل و حجم .می دانستیم که موجی در راه است؛
چون قبل از ما تقریباً اکثر گروه های حقوق بشری ،دانشجویی،
سیاسی و غیره مورد برخورد قرار گرفته بودند و ما هم در آن
روزهای حساس اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ،با
تکیه بر نیروی انسانی گسترده ی خود فعال بودیم و حتی

شماره  46اسفند ماه 1393

شماره  46اسفند ماه 1393

6

گفتگو

تعدادی بازداشت شده در همین رابطه را در زندان ها داشتیم و
می دانستیم نوبت ما هم به زودی می رسد .همین طور از جانب
اعضای زندانی خود در آن مدت ،اخباری به ما رسیده بود که
این گمانه را تقویت می کرد .ما بر اساس همین پیش بینی ها،
ضمن هوشیاری بیشتر ،چند هفته قبل از  ۰۰اسفند ،به صورت
یک جانبه همه ی عضویت های اعضا که علنی بود را لغو شده
اعالم کردیم چون نمی خواستیم به امنیتی تر شدن کار در آن
شرایط بیفزاییم و همین طور تصمیم گرفتیم ساختار جدید گروه
و چیدمان و نیروی انسانی آن را تا تغییر شرایط ،غیر علنی یا
حداقل نیمه علنی نگاه داریم .هرچند این موج ضربه زودتر از
پیش بینی ما از راه رسید و با این توضیح مجدد عرض میکنم
که ضربه قابل پیش بینی بود ولی حجم و شکل آن خیر .ما
تصور می کردیم نهایت ًا با چند بازداشت ،این موج را از سر
خواهیم گذراند و انتظار یک عملیات هماهنگ و سراسری
توسط سپاه پاسداران در شهر های مختلف که هر کس را با هر
درجه ی همکاری و وابستگی و حتی اعضای خانواده ها را در بر
بگیرد ،نداشتیم؛ عملیاتی که مشخص شد حداقل از یک ماه
قبل تدارکات اجرای آن چیده شده بود و همزمان در زمینه ی
سایبری و رسانه ای کلید خورد ...این یک عملیات کم سابقه در
مقابل یک گروه حقوق بشری بود.
بـــه نظر
شما اساساً
چرا بایـــد چنیـــن
برخــــوردی با ایـن
تشکل صورت بگیرد
و به قولی چــرا این
سازمان؟
یــک سوی قضــیه
همان طور که عرض
کردم این بـــود که،
دستــــگاه امنــیتی
نهاد های مدنی را در
اعتراضات گسترده ی

پس از انتخابات ،آغاز کننده و ادامه دهنده می دانست و برای
همین یک کارزاری بر علیه سازمان ها راه انداخته بود .اگر به
نیمهی دوم سال  ١١نگاه کنید ،تقریباً هیچ گروه مستقلی نماند
که عضوی بازداشت شده نداشته باشد ،اما این که چرا این
برخورد با این مجموعه شدت بیش تری داشت ،باید عرض کنم
به هر حال ما تنها گروهی بودیم که ضمن مستقل بودن که ،در
این جا به معنای بی پشتوانه و بی دفاع بودن هم میشود ،تمام
مسئولین خود را که عمدتاً در داخل کشور بودند حدود یک سال
و نیم قبل با عکس و اسم و مشخصات ،علن ًا معرفی کرده
بودیم .همین طور به نسبت بسیاری از سازمان های دیگر
استعداد و نیروی انسانی فعال بیش تری داشتیم؛ یعنی از سویی
علنی بودیم و دستمان باز بود و هدفی سهل بودیم و از سویی
نیروی انسانی زیادی در سراسر کشور داشتیم .هم چنین ترکیب
مجموعه برای سیستم امنیتی خوشایند نبود؛ ما توانسته بودیم
مثالً از عرب فدرالیست خواه تا پان ایرانیستها و از روحانیون تا
فعاالن بهائی را در یک مجموعه و تحت یک هدف -که همان
فعالیت در زمینه ی حقوق بشر باشد -گرد هم آوریم که این
خوشایند نبود .فعالیت های خیابانی که کم تر در بین
سازمان های ایرانی حقوق بشری معمول است ،توجه ویژه به
اقلیتها و مناطق حاشیهی کشور و البته فعالیت جدی در فضای
سایبری و غیره از
کار انداختن ما را
تبدیل به یک هدف
کرده بود .به هر
حال کینه ای که از
ما داشتند در کنار
سهل الوصول بودن
برخورد با مجموعه
و همین طور حجم
گسترده ی نیرو های
ما را که می توانست
نیازهای تبلیغاتی
سپاه پاسداران بی

گفتگو

تجربه که ورودش به حوزه ی اجتماعی و داخلی حاصل
مالحظات داخلی دستگاه امنیتی بود ،در آن زمان پاسخگو باشد.
جمیع این موارد دست به دست هم داد تا این انتخاب شوم و
اقدام تاسف بار صورت بگیرد.
پس از گذشت چهار سال ،آیا اکنون امکان دارد در
مورد حجم آسیب های وارده بر تشکل صحبت
بکنید؟
هرچند هدف سپاه که توقف ما بود ،علی رغم بسیج تمام نیروها
و ظرفیتشان محقق نشد؛ با این حال به خاطر گرده ی نحیف
یک تشکل داخلی  ،مستقل و جوان ،ما هزینه ی سنگینی
پرداختیم .ما در روز های قبل  ۰۰اسفند ،جمعاً حدود  ۲نفر
همکار زندانی داشتیم ،در  ۰۰اسفند  ۱۱نفر و در پایان اسفند
هم  ۰۰نفر دیگر؛ یعنی در آخر سال  ١١ما  ۱١فرد وابسته در
زندان ها داشتیم که تعدادی از آن ها از نیرو های تشکیالتی و
فعال ما بودند .هم چنین امکانات محدود ما مثل وب سایت ها و
امکانات سایبری آسیب دید .ولی از همه سخت تر این بود که
ال علنی بود ،حاال فضای کار علنی از آن گرفته
گروهی که کام ً
شده بود که این ها جذب نیروی انسانی ،گردآوری کمک های
مالی و فعالیت در قالبهایی که گروه در طی سال ها با آن خود
را تطبیق داده بود ،از آن گرفته شده بود و سپس حجمه ی
سنگین تبلیغاتی نهاد های امنیتی علیه ما که مجموعه را ،متهم
به کار سیاسی می کردند و از این طریق جو رعب و وحشت در
اطراف ما می ساختند و هزینه ی همکاری با ما را باال می بردند؛
کار را برای ما بسیار سخت میکرد.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران پس از این
حجمه چه مسیری را پی گرفت؟
اولین کاری که کردیم ،حرکت از کمیت به کیفیت یا به قولی
سفت کردن کمربند ها بود .بازسازی ،جذب نیرو و یافتن منابع
مالی جدید از جمله اولویت های ما بود .همان طور که اشاره
کردم تمام اشکال و قالب هایی که در طی سال ها با آن منطبق
شده بودیم مثل نحوهی تامین مالی ،نیروی انسانی و زمینههای
فعالیت و غیره از ما سلب شده بود ،باید تمام این ها را به قولی
نوآوری و جایگزین می کردیم؛ کما این که هزینه ی امنیتی کار
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هم به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرده بود و حتی
همکاران خارج از کشور هم احساس ناامنی میکردند و الزم بود
برای افزایش امنیت نیز تالش کنیم .بازسازی ظرفیت های
سایبری ما نیز قسمت دیگری از این مسیر بود و در این
خصوص سعی کردیم ظرفیت های خارج کشور را در شرایط
امنیتی و پر مخاطره ی داخل فعال تر بکنیم .به هر حال ۰۰
اسفند موجی بود که تغییرات کیفی و بنیادی زیادی در این
تشکل به وجود آورد.
وضعیت بازداشت شدگان  ۰۰اسفند چه شد آیا
همچنان در بازداشت هستند؟
اواخر سال  ١١ما جمعاً  ۱١مرتبط در زندان ها داشتیم؛ این که
می گویم مرتبط به این دلیل است که برخی از آن ها پیش از
بازداشت از مجموعه جدا شده بودند .مثل آقای خانجانی یا
شهیدی که البته به دلیل همان بی اطالعی دستگاه امنیتی
بازداشت شدند ،بعضی ها اشتباه بازداشت شدند و مواردی هم
مثل بازداشت عضو خانواده به جای فرد تحت تعقیب داشتیم .به
هر حال از این تعداد  ۱۰نفر در اسفند ماه  ١١و  ۲نفر در
تاریخ های قبل از آن بازداشت شده بودند که به تدریج اکثریت
آن ها تا خرداد ماه سال  ١۹با وثیقه یا شرایط دیگر آزاد شدند،
تعدادی هم محکوم شدند و در طی این  ۱سال حبس خود را
تمام کردند و آزاد شدند با این حال هم چنان آقایان مهدی
خدایی ،ابولفضل عابدینی ،نصور نقی پور ،محمد یوسف پور
سیفی ،نوید خانجانی و ایقان شهیدی از بازداشت شدگان ۰۰
اسفند و آقایان رسول بداقی و رضا شهابی از همکاران ما ،که
البته مستقیم ًا در رابطه با مجموعه بازداشت نشدند ،به دلیل
محکومیت های سنگین هم چنان در زندان به سر می برند .در
کل دستگاه قضایی در برخورد  ۰۰اسفند بیش از  ۰۱سال
محکومیت تعلیقی و تعزیری برای این عزیزان صادر کرد ،هنوز
تعدادی از پرونده ها رسیدگی نشده ،تعداد زیادی از همکاران ما
هم که دستگیر نشده بودند از کشور خارج شدند یا هم چنان
تحت تعقیب هستند ،تعدادی از کار اخراج شدند و بسیاری
محرومیت از دیگر حقوق که واقعا تاسف آور است...
اتهامات مطروحه از سوی سپاه پاسداران تا چه حد

شماره  46اسفند ماه 1393

شماره  46اسفند ماه 1393

8

گفتگو

واقعیت داشت؟ به خصوص در مورد شخص شما؛ منظور بیشتر
فعالیــــــتهــــــای ســــیاســــی شـــــماســــــت...
اتهامات بی سند و مدرک دستگاه امنیتی به ما که از صد
تریبون به اصطالح ملی  ،مکرر پخش می شد و هنوز هم
می شود ،هر کس را که با الفبای سیاست آشناست ،به خنده
می اندازد .چطور ممکن است که یک سازمان حقوق بشری
علنی با خروجی مشخص به چند کشور و یا ده ها سازمان
ی بعض ًا معاند یکدیگر ،هم زمان وابسته باشد!؟ مسلم ًا
سیاس ِ
مردم ما با توهم توطئه و اتهام پراکنی دستگاه امنیتی در این
سه دهه فعالیت ،آشنا هستند و همان طور که تجربه ی ما هم
نشان داد ،توجه و باور نمیکنند .بگذارید خیلی ساده بپرسم که
ال چطور ما وابسته به سازمان های
سند این ادعاها چه بود؟ مث ً
وابسته به کشورهای خارجی میشویم؟ صرف ادعا و نشان دادن
چند عکس شخصی مونتاژ شده یا حتی واقعی که چیزی را
ثابت نمی شود؛ به هر حال بی منطقی و پوج بودن این ادعا بر
کسی پوشیده نیست.
در مورد خود من هم که شاید
بشود گفت بیشترین تبلیغات
را دستگاه امنیتی در مورد
سیاسی بودن فعالیتهای من
می کرده ،به همین شکل
پاسخ می دهم .البته دوستانی
از ما در آن موقع به دلیل
شرایط و بهم ریختگی گروه
و از سر نا هماهنگی و بی
اطــــالعی در مـــورد مـن
توضیحاتی دادند که ،درست
نبود .بعد از آن هم به دلیل
ایــــن که دوستان مـــا در
زندان ها تحت فشار بودند،
برای جلــــوگیری از تنـش،
شفاف سازی آن را به زمان
مناسب که شاید االن باشد،

موکول کردیم .به هر حال من معتقدم انسانی که اعتقاداتش را
نفی می کند ،در واقع خودش را نفی می کند .اگر معیار اعتقادات
من ،ادعاها ی خودم باشد ،باید بگویم که بنده هیچ وقت در
دنیای سیاست فعالیت جدی یا خاصی نداشتم و از ده سال قبل
نیز ،همین را هم کنار گذاشتم و به طور تمام وقت به کار حقوق
بشری وارد شدم .این تغییر نگرش حتی قبل از آغاز به کار در
مجموعه در من شکل گرفت و هیچ گاه هم مرز سیاست با
حقوق بشر را در کار هایم به هم نریختم .اتفاق ًا همین باور و
جسارت و درک ما بود که اتحاد زیر پرچم حقوق بشر در
مجموعه را میسر می کرد؛ همان طور که عرض کردم ما از تمام
نحله های گوناگون فکری و بعض ًا بسیار متفاوت در مجموعه
نماینده داشتیم که حول موضوع حقوق بشر فعالیت می کردند و
همین موضوع خاری بود در چشم دستگاه امنیتی .شما نگاه
کنید ،هیچ وقت دستگاه امنیتی در تبلیغات علیه ما در مورد
خروجی های کار ما صحبت نمی کند و به آن ها پاسخی
نمی دهند یا آن ها را به چالش
نمی کشند؛ نمی توانند هم
مثالً ،گزارش ما در مورد
اعدام ها را زیر سوال ببرند.
می آیند ماهیت گروه را به
عنوان حذف صورت مسئله
مورد هدف قرار می دهند؛ آن
هم چون دستشان خالی است
به چیزهایی مثل تغییر مذهب
و یا مسائل شخصی بسنده
می کنند و با آمیختن راست و
دروغ-جعـــل و واقعیــت ،با
استفاده از سرمایه های ملی و
به کار گیری تمام عناصر
تبلیغاتی ،یک سازمان حقوق
بشری را تبدیل به دشمن
فـــرضی بـــرای مـانورهای
تبلیغاتی خود می کنند که که

گفتگو

آن ها را بیاورم ،خدمات اینترنتی و فنی رایگان ارائه می دهیم،

واقع ًا خنده دار و البته از نوع زهرخند است .به هر حال بنده کار
سیاسی نمی کنم و بیش از هر کسی به حقوق بشر و مرز آن با
کار سیاسی و فعالیت در این زمینه معتقدم ،سابقه ی ده سال
گذشتهی من هم به خوبی همین را ثابت میکند.
امروز مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،کجا
ایستاده است؟
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امروز جایی ایستاده که هر

خانواده هاشان در حد توان فعال هستیم ،در صحنهی بین الملل

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

مثل نشست روزهای آتی سازمان های غیر دولتی در ژنو حضور

باید بایستد .ما علیرغم این که سنگین ترین هزینهی ممکن را

فعال داریم ،هم چنین با گزارشگر ویژه ی سازمان ملل و سایر

در تاریخ معاصر ایران در بین سازمان های حقوق بشری

سازمان های بین المللی همکاری نزدیک داریم ،عالوه بر موارد

متحمل شدیم ،با این حال تسلیم فشار و دشواری ها نشدیم،

منتشر شدهی پیشین ،دو کتاب در دست انتشار داریم و همچنین

مفتخریم پس از تمام دشواری ها که هنوز هم ادامه دارد:

قصد توسعه ی کتابخانه ی آنالین خود را داریم ،با بنیاد فرزاد

خبرگزاری هرانا امروز بیش ترین سهم در گزارشگری از نقض

کمانگر همکاری می کنیم و همین طور اخبار خوب دیگری از

حقوق بشر را به دو زبان فارسی و انگلیسی دارد ،مرکز آمار ما

مجموعه و توابع آن در راه است که ترجیح می دهم هموطنان

ماهنامه ی خط صلح را ،که در حال حاضر تنها نشریهی عمومی
و تخصصی حقوق بشر در ایران است ،هر ماه چاپ و منتشر
می کنیم که به گواه آمار و استقبال ها ،عملکرد آن بسیار مثبت
بوده ،در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر ،زندانیان عقیدتی و

کــــه بــانک

در روز های آینده

دیجـــــــیتال

از طریق خود

وضعیـت حقوق

مجموعه از آن با

بشر ایران است

خبر شوند .به هر

یک منبع بی

حـال ما در طــی

نظـــیر از این

چهار سال گذشته

اطالعات است

با دست خــالی و

که امـــروزه در

اما با باور عمــیق

اختـیار محققان

بـــه راهی کـــه

و ســــــــایر

سال ها قبل شروع

گزارشگران قرار

کردیم و دوستان

دارد ،مــــا هم

زندانی ما سمبل

عکس ها از خط صلح

چنان در صف مقابله با سانسور و فیلترینگ و توسط کمیته ی

جدیت آن هستند،

رکن چهارم و سرویس های آن حضور فعال داریم ،به تعداد

پیش رفته و می رویم و تالش ما این است که هرروز موثر تر

زیادی از سازمان ها و گروه ها که به دالیل امنیتی نمیتوانم نام

نسبت به روز قبل در عرصهی حقوق بشر ایران حرکت کنیم.
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محیط زیست

میزان طبیعی وجود ذرات معلق در هوا حدود  172میکروگرم بر
متر مکعب است .طی روزها و هفته های اخیر اما استان
خوزستان با تجربه ی حتی  52برابری حد مجاز میزان گرد و
غبار ،به وضعیت بحرانی رسید.
شهریار عسکری ،مدیر روابط عمومی ادارهی کل محیط زیست
خوزستان ،روز یکشنبه  11بهمن ماه سال جاری ،در گفتگو با
ایرنا ،اعالم کرد که میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان
ماهشهر بیش از  12هزار میکروگرم بر متر مکعب ،اهواز  2هزار
و  ۰۰۱میکروگرم ،آبادان  624میکروگرم ،شادگان 884
میکروگرم ،اندیمشک  116میکروگرم ،بهبهان  824میکروگرم و
در شوش به  842میکروگرم بر متر مکعب رسید .دو هفته قبل
از این تاریخ ،اهواز برای نخستین بار غلظت دستکم  52برابری
حد مجاز را هم تجربه کرد .به عالوه وسعت دید در اهواز به
 172متر و کم تر از آن هم رسید .تعطیلی تمامی مدارس و
ادارات و لغو بسیاری از پروازها در این استان ،شاید بتواند قدری
وضعیت مردم خوزستان را برای دیگران به تصویر بکشد.
هاشم بالدی ،مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با
خبرگزاری مهر در این رابطه گفت” :استنشاق هوای آلوده به
ذرات گردوغبار ،سبب نفوذ ذرات ریز به کیسههای هوایی ریهها
می شود و این عمل باعث اختالل در عملکرد اکسیژن رسانی
ریه به بافت ها ،به خصوص قلب ،می شود که این امر بی نظمی
در ضربان قلب و حمالت قلبی را در افراد دارای بیماری های
قلبی در پی دارد .هم چنین در دراز مدت ذرات بسیار ریز گرد و
غبار وارد دستگاه خون شده و
در جدار عروق رسوب کرده و
شرایط را برای تصلب شرایین و
تنگی عروق فراهم می کند .از
دیگر عوارض گردوغبار تشدید
موارد آلرژی تنفسی در بیماران
دارای زمینه است “.او در این
گفتگو به سالمندان ،کودکان
زیر  2سال ،بیماران قلبی و

تنفسی و زنان باردار،
توصیه میکند که از منزل
خارج نشوند و حتی سایر
شهروندان نیز از انجام
فعالیت های ورزشی
خودداری کنند چرا که
فعالیت ورزشی باعث
افزایش ضربان قلب و
تنگی نفس و متعاقب آن افزایش ورود
هوای آلوده به ریهها میشود.
علیرغم وجود حرف و حدیثهای بسیار ،اما به گفتهی بسیاری
از کارشناسان دلیل ایجاد  12مورد از  18مورد بحران ایجاد شده
توسط گرد و غبار در خوزستان ناشی از منابع داخلی بوده است و
به نظر می رسد مهم ترین منشاء ریزگردها ،خشک شدن
تاالب های داخلی به خصوص تاالب هورالعظیم یا همان
هورالهویزه که از بزرگ ترین تاالب های ایران به شمار می رود،
حدود یک سوم این تاالب در ایران و مابقی آن در کشور عراق
و علت اصلی خشکی آن وزارت نفت( )1به شمار می رود ،باشد.
برخی کارشناسان معتقدند که مالچ پاشی می تواند قدری حالل
این مسئله باشد اما در رابطه با این راه حل هم ،اسماعیل کهرم،
مشاور سازمان محیط زیست ،به خبرگزاری مهر میگوید” :مالچ
پاشی به سادگی امکان پذیر نیست و در مورد معضالت زیست
محیطی هم نمی توان معجزه کرد و یک شبه تمام آن ها را
برطرف کرد“.
اما این هم معضلی نیست که به
یک باره و یا یک شبه اتفاق
افتاده باشد .این اولین بار نیست
که هوای این استان جنوبی
کشور ،شرایط بحران را تجربه
می کند .جدا از این که حدود 12
ســـال است آلودگــی هــوای
خوزستان غیر طبیعی ست ،برای

محیط زیست

ذکر نمونه و طبق گزارش خبرگزاری ایسنا ،فقط در سال گذشته
و تنها طی  8شبانه روز ،در روزهای  16و  17آبان ماه و تنها
چند روز پس از آن که موسسه ی کوارتز بر اساس داده های
سازمان بهداشت جهانی ،اهواز را آلوده ترین شهر جهان معرفی
کرد 4 ،هزار شهروند اهوازی به دلیل همین ریزگردها روانه ی
بیمارستانهای این شهر شدند.
با این اوصاف ،بایستی دانست که این وضعیت تا کی ادامه
خواهد یافت و بیش از  6و نیم میلیون شهروند ساکن در این
استان ،وقتی که هر آن محتمل است با کم شدن رطوبت هوا و
وزش بادی سطحی در گرد و غبار فرو روند ،تا چه زمان باید از
ساده ترین امور روزانه ی خود نظیر از خانه بیرون آمدن ،مدرسه
رفتن و ورزش کردن ،محروم بمانند؟ گاه این طور به ذهن
متبادر می شود که چنین پدیده ای به مراتب از بالیای طبیعی
چون طوفان و سیل و حتی زلزله نیز ،وحشتناکتر است .چنین
مواردی به یک باره اتفاق می افتند ،نهایت چند روز به طول
خواهند انجامید و در نهایت پایان مییابند و اثراتشان بر حیات،

سالمت و محیط زندگی شهروندان ،هرچند زیاد و غیرقابل
جبران اما بازه ی زمانی محدود و مشخصی دارد؛ وقتی زلزله ای
عظیم به وقوع می پیوندند ،خسارات جانی و مالی آن هم پایانی
دارد و اما پایان این وضعیت ،چه زمان خواهد بود؟ مرگ
خاموش شهروندان ،تا کی ادامه خواهد داشت؟
این روزها در بین شهروندان جنوبی ،بحث کوچ از زادگاه و یا
محل سکونتشان هم به گوش میخورد ،اما چند درصد از مردم،
امکان چنین کوچی را که تاثیرات بسیار مخربی اع ِم از دست
دادن موقعیت تحصیلی و شغلی را بر زندگی ایشان می گذارد،
خواهند داشت!؟
پانوشت:
 -1روزنامه ی خراسان از قول یکی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران که نخواسته
ال داخل هور واقع شده و عمق آب
نامش فاش شود نوشت” :از آن جا که میدان نفتی کام ً
تاالب در عمیقترین نقاط به چهار متر هم نمیرسد ،از لحاظ مالی مقرون به صرفه نیست
که بخواهیم برای استخراج نفت دکل نصب کنیم .اقتصادیترین کار همین خشک کردن
است که البته می توانیم در صورت اعالم نیاز سازمان حفاظت محیط زیست پس از خشک
کردن آب تاالب اقدام به مالچ پاشی زمین های اطراف آن کنیم؛ آن هم با هزینه ی
خودمان!“

عکس ماه

مردم و دانش آموزان روستای حسین زهی واقع در سیستان
و بلوچستان ،برای تردد بین روستاها از جمله شرکت در
کالس درس و یا خرید مایحتاج روزانه ،مجبور به استفاده
از سیم بکسل(برق) نصب شده بر روی رودخانه هستند و تا
این تاریخ اقدامی برای احداث سازه پلی به طول چند متر
انجام نشده است /.عکس از ایرنا
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شاه ،حقوق بشر و انقالب بهمن 75
تحت عنوان ”حقوق بشر و سیستم قانونی در ایران“ منتشر
در تبیین تحوالت سیاسی
نمود ،از جمله موارد مهم است.
موثر در اوج گیری جنبش
مطبوعات غربی نیز تحت تاثیر تالش های نیروهای سیاسی
اجتماعی و وقوع و
مخالف در خارج از کشور (ازجمله انجمنهای دانشجویان ایرانی
پیروزی انقالب 75
در اروپا و آمریکا و کنفدراسیون جهانی دانشجویان) و اطالعات
نمیتوان از وقایعی که در
و اخبار منتقل شده به آن ها ،به انعکاس رفتارهای نظام سلطنتی
نیمه ی دهه ی  72در
با مخالفان سیاسی خود پرداختند.
داخل ایران و نیز در
شاه در تبیین این وضع ،در خاطرات خود می نویسد” :از اواخر
عرصه ی روابط بین الملل
 1277به بعد ،حمله به رژیم ایران از پشتیبانی مؤثر خارجی
و نظام جهانی در موضوع
برخوردار شد .صلیب سرخ بین المللی و انجمن بین المللی
”حقوق بشر“ رخ می داد ،غفلت کرد.
حقوقدانان و نیز چند سازمان دیگر ،تقاضا کردند که برای
رفتارهای خشن رژیم اقتدارگرای شاه با مخالفان ،اعتراض
تحقیق به ایران بیایند “.او میافزاید” :مطبوعات جهانی دربارهی
نهادهای حقوق بشری بین المللی را موجب شد و بسط داد .این
اصل گزارش ها و انتقادهای آنان هیاهوی بسیار به پا کردند اما
اعتراض ها البته از فعالیت های سیاسی و تبلیغی دانشجویان و
تصمیمات و اصالحات ما را از یاد بردند و در بوته ی اجمال
گروه های مخالف در خارج از کشور بی تأثیر نبود؛ نقش
گذاشتند“.
کنفدراسیون دانشجویان و انجمن های اسالمی در این راستا
شاه در تیرماه  77در واکنش به تقاضای سازمان عفو بین الملل
قابلتوجه است.
برای بازدید از زندانهای ایران ،اظهار میدارد که اگر ما اجازهی
مجموعهی این کوششها و دیگر اطالع رسانیها و فعالیتهای
چنین کاری بدهیم فقط سبب می شود که توقع آن ها بیشتر
تبلیغی علیه نظام سلطنتی به آن جا رسید که در اواخر سال
 1272سازمان عفو بینالملل ،تهران را شاه در تیرماه  77در واکنش به تقاضای سازمان عفو شود .او با سابقه ی بدی که از صدور
به نقض اصول و موازین حقوق بشر بینالملل برای بازدید از زندانهای ایران ،اظهار مجوز برای اریک پیس ،خبرنگار
نسبت به مخالفان و زندانیان سیاسی میدارد که اگر ما اجازهی چنین کاری بدهیم فقط نیویورک تایمز جهت بازدید از زندانها
متهم کرد .کمیسیون بین المللی سبب میشود که توقع آنها بیشتر شود .او با سابقهی داشت (مقاله ی خبرنگار مزبور ،بخشی
حقوقدانان در ژنو نیز از نقض حقوق بدی که از صدور مجوز برای اریک پیس ،خبرنگار از واقعیت های ناگوار در زندان های
مدنی اعمال شکنجه در ایران انتقاد نیویورک تایمز جهت بازدید از زندانها داشت (مقالهی رژیم را آشکار ساخت) معتقد بود که
باید مانع از افشای وضع زندان های
نمود .هم چنین ،کمیته ی حقوق بشر
خبرنگار مزبور ،بخشی از واقعیتهای ناگوار در
وابسته به سازمان ملل متحد در زندانهای رژیم را آشکار ساخت) معتقد بود که باید ایران در عرصهی بینالملل شد.
نامهای به شاه ،ضمن اعالم مواردی از مانع از افشای وضع زندانهای ایران در عرصهی اما به تدریج و تحت تاثیر فشارهای
داخلی و بین المللی ،اقداماتی برای
نقض حقوق بشر ،خواستار متوقف
بینالملل شد.
کاستن از فشارهای سیاسی خارجی و
شدن این کردارها و ”اصالح وضعیت
اجتماعی داخلی صورت گرفت .از جمله در زمستان  1277و
اسفناک حقوق بشر در ایران“ شد .سفر ویلیام.جی باتلر رئیس
شش ماه نخست سال  1274دولت به سه سازمان معتبر جهانی
کمیته ی اجرایی کمیسیون حقوقدانان بین المللی به ایران در
(صلیب سرخ بین المللی ،عفو بین الملل و کمیسیون حقوقدانان
پائیز  1276و دیدارهای او با شاه ،و در نهایت ،گزارشی که

13

شماره  46اسفند ماه 1393

پرونده ی ویژه

شماره  46اسفند ماه 1393

14

تاریخی

جیمی کارتر از سوی دموکرات ها .کارتر در مراحل مقدماتی
بین المللی) اجازه داد که برای بررسی وضع حقوق بشر در کشور
انتخابات ریاست جمهوری سال  )1277( 1154بر دفاع از حقوق
و مالقات با زندانیان سیاسی ،به ایران سفر کنند .در بهار 1274
بشر در سرتاسر جهان تاکید کرد و در آخرین مرحلهی انتخابات
کمیسیون صلیب سرخ بین المللی با برخی زندانیان سیاسی در
ریاست جمهوری ،ایران را جزو کشورهایی به شمار آورد که
ایران مالقات و گفتوگو کرد.
امریکا باید برای حفظ آزادی های سیاسی و
گزارش عباس سماکار (نویسنده و فیلمسازی
که در  1278همراه با خسرو گلسرخی و از اواخر سال  1277فشارها و خفقان اجتماعی مردم آن کشورها ،گام های موثرتری
کرامت دانشیان بازداشت شد) از مالقات و نظارتهای پلیسی -امنیتی بر بردارد.
مزبور قابل توجه است” :در دیدار با نمایندگان مخالفان سیاسی و محدودیتها و شاه که برنامه ها و شعارهای کارتر مبنی بر
صلیبسرخ تاریخچهی مفصلی از شکنجهها و تضییقات برای زندانیان سیاسی به تالش برای تحقق حقوق بشر را علیه منافع خود
کشتارها و رفتار غیرانسانی ساواک و پلیس را شکل گستردهای کاهش یافت .رژیم ارزیابی و توطئهای علیه رژیماش تلقی کرده بود،
در میان گذاشتیم .آن ها به ما اطالع دادند که در بهمن ماه همان سال ،حدود  44از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری
بیش از دو ماه است که زندان به زندان زندانی را بخشید و در اسفندماه به امریکا ،خرسند نبود .وی در تابستان  77گفته
می روند و از زندانیان مختلف ،وضعیت و صلیب سرخ جهانی اجازه داد تا از بود” :اگر کارتر به ریاست جمهوری برسد ،چون
ال سیاستی شبیه کندی برخواهد گزید ،لذا
احتما ً
نحوه ی رعایت حقوق بشر را مورد پرسش
 82زندان بازدید کند.
ما ترجیح می دهیم که جرالد فورد بار دیگر به
قرار میدهند .در ضمن گفتند که پلیس زندان
ریاستجمهوری آمریکا انتخاب شود“.
و ساواک ،زندانیان بسیاری را از دید آنها مخفی کرده“...
کارتر با آگاهی از
از اواخر سال 1277
سرخوردگی مــردم
فشارها و خفقان و
کشورش نسبت به
نظارت های پلیسی
سیاســـت هــــای
 امـــنیتی بــــرمداخله گرانـــه ی
مخالفان سیاسی و
جانسون ،نیکسون و
محـدودیت هـــا و
کیسینجر ،کوشید تا
تضـییقات بـــرای
وعده های انتخاباتی
زندانیان سیاسی به
خود را مبنی بر ”نه
شکل گسترده ای
ویتـــنامی دیگر“ و
کاهش یافت .رژیم
”نه پیـــنوشــه ای
در بهمن ماه همان
گفتگوی محمدرضا پهلوی و جیمی کارتر در کاخ سفید دیگر“ پیگیرد.
سال ،حــــدود 44
وی سه ماه پس از آغاز دوره ی ریاست جمهوری اش ،سایروس
زندانی را بخشید و در اسفندماه به صلیب سرخ جهانی اجازه داد
ونس ،وزیر امور خارجه را به تهران میفرستد تا شاه را از نظرات
تا از  82زندان بازدید کند.
واشنگتن در خصوص سیاست های حقوق بشر و محدویت ها در
کارتر و حقوق بشر
ارسال اسلحه به ایران آگاه سازد .وزیر خارجه ی امریکا گزارش
گفتنی است فعالیت و تحرک نهادهای بینالمللی حقوق بشری،
میدهد” :من تأکید کردم که حقوقبشر به منزلهی عنصر اصلی
هم زمان شده بود با انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نامزدی
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سکوت کرد و در حالی که کمی غمگین مینمود ،گفت :نه؛ من
سیاست خارجی ماست و رئیسجمهوری ،اولویت آن را بهصورت
نمی توانم کاری بکنم ...باید قوانین مملکت که مبارزه ی علیه
یک هدف ملی مورد تأیید قرار داده است .من یادآور شدم که
کمونیسم را تاکید کرده است ،به مورد اجرا درآورم ...این
اجرای حقوق بشر در سراسر جهان مورد توجه ما قرار دارد و
گروه ها ،اقلیت کوچکی هستند و در میان اکثریت وسیع ملت
افزودم ،اقدامات ایران در ماههای اخیر در بهبود رفتار با زندانیان
ایران هواخواه ندارند .ما دربارهی این موضوع چند دقیقهی دیگر
و موافقت شاه با بازدید مجامع بین المللی حقوق بشر برای
بررسی بهبود اوضاع ایران ،موجب دلگرمی ماست “.اینچنین بود که سال  1274بحث و گفت و گو کردیم و من بدین نتیجه رسیدم
که نظریات و نگرانیم ،عقاید شاه را تغییر نخواهد
رئیس جمهور ایاالت متحده نیز در خاطرات خود ،با سال آزادی گستردهی
اشاره به ” اعمال خشونت و سرکوب هرگونه زندانیان سیاسی شد که به داد“.
مخالفتی“ توسط ”شاه و ساواک“ ،می نویسد :مناسبتهای مختلف از همان هنگام ،شاه در مصاحبهای و در پاسخ به این
” گزارش شده است که در ایران  8722تن زندانی زندان رهایی یافتند؛ بیش از پرسش که ”آیا حقوق بشر نیز در مذاکرات دوطرف،
سیاسی وجود دارد (شاه گفت ،این رقم کمتر از  742زندانی در این سال آزاد مورد بحث واقع شده است؟“ می گوید” :اگرچه
به طور رسمی مذاکراتی در این خصوص نبوده ولی
 8722تن است) .شاه بر این باور است که سرکوب
شدند.
اقداماتی را که در مورد بهبود وضع کسانی که به
فوری مخالفان ،مناسب ترین پاسخ به اپوزیسیون
دالیلی زندانی شدهاند ،بهعمل آمده است ،بیان کردم“.
است .وی انتقاد رهبران کشورهای غربی (ازجمله من) را در
 1274؛ باز شدن فضای سیاسی
به کارگیری این گونه تاکتیک ها [انتقاد از نقض حقوق بشر] با
شاه به عللی ،نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان
نوعی تمسخر مینگرد“.
داد؛ او نمی خواست ”روابط ویژه“ی خود را با واشنگتن و
کارتر همچنین ضمن شرح مذاکراتی که با شاه ـ در سفر او به
دسترسی به تسلیحات امریکایی ،به خطر اندازد؛ و هم چنین
ایاالت متحده ـ داشته است ،می نویسد” :به او گفتم ،از
نمی خواست تصویر اصالح گری و مدرنیزاسیون پیشرو و مشتاق
چگونگی برخی از مسائلی که با آن ها درگیری دارید ،آگاهم.
به آوردن مزایای تمدن غربی به ایران را از دست بدهد؛
شما اظهارات مرا دربارهی حقوقبشر شنیدهاید .عدهی کثیری از
تصویری که با صرف هزینهی
مردم کشور شما ادعا می کنند
گزاف ارائه شده بود .از سوی
که هیچ وقت در ایران ،این
دیگر ،شاه ـ و به تعبیری،
حقوق از سوی دولت رعایت و
رژیم متکی به حاکم خودکامه
احترام نشده است ...طبقه ی
ـ باور کرده بود که اصالحاتش
متوسط جدید و دانشجویان در
آن چنان مقبولیت و محبوبیتی
ایران و خارج از ایران نیز در
یافته است که می تواند بدون
پی کسب حقوق سیاسی
احساس خطر ،از میزان اختناق
بیش تری هستند .در این
و خفقان و نظارت و سانسور بکاهد.
میان ،به شهرت و اعتبار ایران در جهان به علت شکایات و
این چنین بود که سال  1274سال آزادی گسترده ی زندانیان
دادخواهی این گروه ها ،آسیب وارد آمده است .آیا برای حل این
سیاسی شد که به مناسبت های مختلف از زندان رهایی یافتند؛
مشکل راه دیگری جز نزدیک شدن و گفت و گو با گروه های
بیش از  742زندانی در این سال آزاد شدند .ضمن این که
مخالف و کاستن برخی از اعمال خشن پلیسی ،وجود دارد؟ شاه
سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری (مانند عفو
با دقت سخنانم را شنید ،و پیش از آنکه پاسخ دهد چند لحظه
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نیروهای منتقد و مخالف بود؛ ضمن این که ،روند کاستن از
بین الملل ،کمیسیون بین المللی حقوق دانان و صلیب سرخ
فشارهای سیاسی و سرکوب ،اگرچه از یک سو باعث کاهش
جهانی) امکان یافتند که به شکل کاملی از زندان ها بازدید
فشار افکار عمومی بینالمللی و داخلی میشد اما از سوی دیگر،
به عمل آورند .افزون بر این ها ،نحوه ی مواجهه با متهمان
خود به خود به جنبش اجتماعی معطوف به تغییر نظام سیاسی
سیاسی و بازداشت شدگان تفاوت نمود و امکان حضور وکیل در
دامن میزد ،چراکه وضع موجود را به شدت به زیر پرسش و نقد
دادگاه فراهم شد؛ احکام قضایی صادره نیز به شدت ـ تاحد
میبرد.
صدور جریمههای نقدی ـ تقلیل یافتند.
در خرداد  1274گروهی از برجسته ترین و مشهورترین
در مرداد  74شاه به صراحت به نزدیکان خود در رژیم گفته بود
پژوهشگران ،نویسندگان و شاعران کشور در نامه ای سرگشاده
که باید توجه مردم را به این نکته ،جلب کرد که تصمیم به
به هویدا ،از ”ضوابط شدید سانسور“ و ”محدویتها و فشارها“ی
ایجاد فضای باز سیاسی را شخص ًا آغاز کرده ،و این امر به
غیردموکراتیک انتقاد کردند .فریدون آدمیت ،داریوش آشوری،
هیچ وجه بر اثر فشارهای وارده از سوی کارتر یا سازمان عفو
محمود اعتمادزاده (به آذین) ،بهرام بیضایی ،باقر پرهام،
بین الملل نبوده است؛ چرا که ”شاهنشاه خود به این نتیجه
علی اصغر حاج سیدجوادی ،سیمین دانشور ،غالمحسین ساعدی،
رسیده که مردم ایران درحال حاضر به اندازهی کافی دارای بلوغ
محمد علی سپانلو ،سیاوش کسرائی ،هوشنگ گلشیری ،اسداهلل
سیاسی شدهاند“.
مبشری ،نعمت میرزازاده و منوچهر هزارخانی ،از جمله
شاه ،در صدر رژیم ،اعطای آزادی ها را ،حداقل در حد وعده،
امضاءکنندگان این نامه بودند.
پذیرفت .او در اظهارنظرهای متعددی در نیمه ی دوم سال 74
نامه ی سرگشاده ی  77تن از قضات دادگستری وقت به رئیس
ال حرفی نداریم“؛ او
تاکید می کند که ” در مورد آزادی ،ما اص ً
دیوان عالی کشور در شهریور  1274و درخواست آنان برای
هم چنین می گوید” :یک دموکراسی واقعی سیاسی در ایران
پی ریزی می شود“ .شاه در مصاحبه با شکلگیری و تاسیس کمیتهی ایرانی دفاع از آزادی و مقاومت قوه ی قضاییه در برابر
”دخالت “های قوه ی مجریه و ”حفظ
سردبیر نیوزویک در پائیز  74نیز به
حقوق بشر در  14آذر  1274و انتشار نامههای
پرسش او در مورد وضع حقوق بشر و سرگشادهی آنان به دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر حقوق و حدود فردی و جمعی ملت
مخالفان سیاسی در ایران چنین پاسخ مراجع بینالمللی ـ از آن پس ـ خود در بطن تحوالت ایران“ ،در همین راستا قابل توجه
می گوید” :ما در قوانین خود تغییراتی سیاسی آن مقطع قابل تامل است؛ بهویژه آن که است .برگزاری شب های شعر در
انستیتو گوته (انجمن فرهنگی ایران و
داده ایم تا به این ترتیب به مردم جمعی از سرشناسترین فعاالن سیاسی (ازجمله
آلمان) از  12تا  85مهر  1274هم که
امکان بیش تری برای دفاع از خود و
آیتاهلل سید ابوالفضل زنجانی ،مهندس مهدی
احقاق حق داده شود و در زندان ها ،با بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی ،دکتر عبدالکریم الهیجی ،طی ده شب ،با استقبال گسترده
زندانیان رفتار بهتری اعمال گردد “...دکتر اسداهلل مبشری ،دکتر ناصر میناچی ،دکتر کریم روبهرو شد ،محل امن و مجال مناسبی
عالوه بر شخص شاه ،برخی از سنجابی ،دکتر کاظم سامی ،دکتر حبیباهلل پیمان ،برای بیان تندترین اعتراضات نسبت
چهرههای رژیم نیز به تبلیغ فضای باز دکتر محمد ملکی ،و مهندس هاشم صباغیان) در آن به وضع آزادی بیان و عقیده در ایران،
فراهم آورد.
و آزاد پرداختند و پس از مدت ها،
فعال بودند.
شکل گیری و تاسیس کمیته ی ایرانی
توسعه ی سیاسی نیز مورد توجه
دفاع از آزادی و حقوق بشر در  14آذر  1274و انتشار نامه های
حکومت قرار گرفت.
سرگشاده ی آنان به دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر مراجع
گشایش فضای سیاسی ،جان گرفتن جنبش
بین المللی ـ از آن پس ـ خود در بطن تحوالت سیاسی آن
درهرحال ،باز شدن فضای سیاسی به معنای فعال تر شدن
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از برخوردهای خشن و شکنجه و اعدام در ایران ،انتقاد می کند.
مقطع قابل تامل است؛ به ویژه آن که جمعی از سرشناس ترین
گزارشهای سازمان مزبور هرچند با انتقاد شدید و نارضایتی شاه
فعاالن سیاسی (ازجمله آیتاهلل سید ابوالفضل زنجانی ،مهندس
و رژیم تهران همراه میشود اما وضع ،وقتی ناگوارتر میشود که
مهدی بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی ،دکتر عبدالکریم الهیجی،
در همان مقطع ،جایزه ی صلح نوبل سال  1155به عفو
دکتر اسداهلل مبشری ،دکتر ناصر میناچی ،دکتر کریم سنجابی،
بین الملل اهدا می شود .سفیر ایران در
دکتر کاظم سامی ،دکتر حبیب اهلل پیمان،
با وجود تالشهای شاه برای ارائهی تصویری
انگلیس تصریح می کند که ”دریافت چنین
دکتر محمد ملکی ،و مهندس هاشم
متفاوت از رژیم خود ،سازمان عفو بینالمللی
خبری برای مقامات تهران ،خیلی وحشتناک
صباغیان) در آن فعال بودند.
در نیمه سال  1274و در گزارشی از
است“.
آیتاهلل خمینی نیز در مورد فضای سیاسی
برخوردهای خشن و شکنجه و اعدام در
به نظر می رسد که سیاست شاه برای باز
و فرصت و مجال مناسبی که برای
ایران ،انتقاد میکند .گزارشهای سازمان
کردن فضای سیاسی هرچند متاثر از افکار
مخالفان فراهم شده بود ،طی اظهارنظری
مزبور هرچند با انتقاد شدید و نارضایتی شاه و
عمومی جهان و تالش های مخالفان در
در تابستان  ،74تصریح کرد” :امروز در
رژیم تهران همراه میشود اما وضع ،وقتی
خارج و داخل بود ،اما او خواسته بود با یک
ایران فرجهای پیدا شده است؛ این فرصت
ناگوارتر میشود که در همان مقطع ،جایزهی
تیر دو نشان بزند و واشنگتن را نیز خشنود
را غنیمت بشمارید .اگر این فرجه و
صلح نوبل سال  1155به عفو بینالملل اهدا
سازد .کاهش سرکوب و اختناق ـ اگرچه
فرصت حاصل نشده بود این اوضاع پیش
میشود .سفیر ایران در انگلیس تصریح
برای چند ماه ـ شرایط و زمینه را برای
نمی آمد ...االن نویسنده های احزاب
میکند که ”دریافت چنین خبری برای
نوشتن نامههای سرگشاده و گردهمآییهای
اشکال می کنند ،اعتراض می کنند ،نامه
مقامات تهران ،خیلی وحشتناک است“.
روشنفکران و مخالفان و نیز فعالیت احزاب
می نویسند و امضاء می کنند؛ شما هم
و جمعیت های مخالف و درنهایت ،قوت گرفتن مخالفان و
بنویسید ،چند نفر از آقایان علما امضاء کنند .مطالب را گوشزد
جنبــش اعتراضــی
کنید ،اشکاالت را
فراهـــم ساخـــت.
بگویید .امروز ،روزی
جنبــــش ابــــعاد
است که باید گفت.
گســتردهای یافت و
اگر بگویــید ،پیــش
ریشه دارتر شــد؛ به
می برد ...جنایات شاه
شکلی که دیگر مهار
را برمال سازید...
آن ممکن نبود.
اشـــــــکــاالت را
شاید حق با ویلــیام
مثل
بنویسید...
چندین نفـــر که مـا
باتلر ـ از کمـیسیون
دیدیم اشکال کردند
بیـــــن المـــــللی
و بسیاری حرف ها را
تظاهرات کنفدراسیون دانشجویان در حمایت از زندانیان سیاسی حقوقدانان ـ بود که
زدند و امضا کردند و
تالش های شاه را
کسی هم کارشان نکرد“.
برای انجام اصالحات با عبارت سادهی ”بسیار اندک ،بسیار دیر“
با وجود تالش های شاه برای ارائه ی تصویری متفاوت از رژیم
توصیف کرد.
خود ،سازمان عفو بین المللی در نیمه سال  1274و در گزارشی
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سید ابوالحسن بنی صدر :گفتند ،مسلمان نیستی که با اعدام مخالفی
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر ،نخستین رئیس جمهوری ایران ،نیاز به معرفی ندارد .با اینکه پس
از گذشت سالها ،ایشان طی مصاحبههای متعدد و نگارش کتب ،به بسیاری از پرسشهای مطرح
در زمینهی نقض حقوق بشر در آغازین ماهها و سالهای انقالب بهمن  75پاسخ داده است ،اما با
توجه به پرونده ی ویژه ی این شماره از ماهنامه ی خط صلح ،فرصت را الزم و مغتنم شمردیم تا
به سراغ ایشان برویم و بیش از پیش مواضع و دیدگاه های نخستین رئیس جمهوری ایران نسبت
به مقوله ی حقوق بشر و اهمیت وی در خصوص نقض آن در دوره ی ریاست جمهوری اش از
طریق موضعگیریها ،واکنشها و یا اقدامات الزم را ،از زبان خودش جویا شویم.
از آقای بنیصدر همچنین در رابطه با موضوعاتی چون چگونگی اعدام امیرعباس هویدا ،از
نخست وزیران دوران سلطنت محمدرضا پهلوی ،که طوالنیترین ریاست بر دولت در طول تاریخ ایران به حساب
میآید ،و یا وقایع ترکمن صحرا و کردستان که همچنان و علیرغم تالش مورخان و فعاالن حقوق بشری ،پس از گذشت سالها،
همچنان با ابهاماتی رو به رو است ،سواالتی پرسیدهام که امید میرود خوانندگان خط صلح را در راستای هرچه بیشتر برطرف کردن
این ابهامات ،یاری رسان باشد.
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آقای بنی صدر ،شما به عنوان یکی از انقالبیون
نزدیک به حلقه ی آقای خمینی در پاریس و در
جریان اتفاقات پس از انقالب ،به چه میزان دغدغه ی حقوق
بشر داشتید؟ به عبارتی چقدر به دنبال این بودید که حقوق
شهروندان و به ویژه فعاالن سیاسی ،اعم از موافق و مخالف
حکومت تازه روی کار آمده ،به سیاق دوران پهلوی نقض
نگردد؟
ما در شرایطی که مسئله ی نقض حقوق بشر برای بسیاری از
گرایشها نظیر مارکسیست-لننیستها مطرح نبود (البته آنها از
زندانیان سیاسی دفاع می کردند منتها در این دفاع هم ،آن هایی
که خوشان تشخیص می دادند ،در اولویت بودند) ،حقوق بشر را
بنا گذاشتیم و شعار دفاع عام از زندانیان سیاسی و نه
تبعیض آمیز را مطرح کردیم .ما می گفتیم یک زندانی سیاسی
چه عضو حزب توده باشد و چه یک روحانی باشد ،باید از آن
دفاع کرد .اگر غیر از این عمل میکردیم ،در افکار عمومی آن
زمان اروپایی ،حرفمان بردی هم نداشت .در این راستا سازمانی
تحت عنوان ”دفاع از حقوق انسان“ در فرانسه که یک سازمان
ایرانی بود ،تاسیس کردیم.
به عالوه وقتی که من وارد فرانسه شدم مهندس بازرگان و

مرحوم طالقانی قرار بود محاکمه بشوند .بر همین اساس سراغ
شخصیت های علمی و سیاسی غیردولتی رفتم و با ژان پل
سارتر هم مالقات کردم .سارتر از من خواست که پروندهی این
موارد را به او بدهم .شخصیت های مطرح علمی و سیاسی در
فرانسه ،عضویت کمیته ی سارتر را که کار آن دفاع عام و دقیق
از زندانیان سیاسی و تجاوز به حقوق انسان بود ،پذیرفتند و ما از
طریق آن کمیته ی ایرانی ،باید اطالعات صحیح در اختیار این
کمیته می گذاشتیم .غیر از تاسیس سازمان دفاع از حقوق انسان
و همکاری با کمیتهی سارتر ،رشتهی سوم کار ،فرستادن ناظران
به ایران برای محاکمات سیاسی ،که آن زمان در دادگاه های
نظامی برگزار می شد ،بود .البته در آن زمان غیر از ما،
کنفدراسیون دانشجویان هم ،به ایران ناظر میفرستاد .عالوه بر
این ها یک رشته ی چهارمی هم بود که آن به همکاری با
سازمانهای دانشجویی غیر ایرانی مربوط میشد .همچنین ما با
سازمان عفو بین الملل هم از طریق ارسال گزارشات نقض
حقوق انسان همکاری میکردیم.
این ها مجموعه ی فعالیت های ما در راستای دفاع از حقوق بشر
در آن دورهی کوتاه بود...
جناب دکتر بنی صدر شما اولین رئیس جمهور تاریخ
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قاعده ای ایشان را گرفتید؟ کسی در دنیا واسطه را نمی گیرد و
ایران هستید .اعدام های زیادی در اوایل انقالب شکل گرفت و
ایشان واسطه ی کسانی بوده که نماینده های شما در تهران
اگر اجازه بدهید به عنوان نمونه ،به سراغ دو پرونده ی مشهور
بودند و او فقط نزد آن ها می رفته و به سفارت امریکا پیغام
که کماکان هم ابهاماتی در آن ها هست برویم؛ موضع شخص
می داده و پیغام می گرفته .آقای خمینی گفت که امیرانتظام
شما در جریان پروندههای هویدا و تقی شهرام چه بود؟
خیانت کرده .پرسیدم که خب خیانتش چه بوده که دیگر حاضر
ببینید وقتی که ترتیب عزل بنده در مجلس را میدادند ،یکی از
به توضیح نشد .البته در اسناد سفارت امریکا ،این مسئله که
ایرادهایی را که وارد کردند ،این بود که بنی صدر مدافع حقوق
صحبت کنار گذاشتن آقای خمینی بود ،وجود دارد و ممکن
انسان غربی ست و این در حالی بود که در دوره ی قبل از
است که این مورد را به پای امیرانتظام نوشته باشند اما به هر
انقالب ،همه ی این آقایان روحانی که در زندان شاه بودند از
حال آنچه که به عنوان پرونده در اختیار داشتند ،چیزی نبود که
همان دفاع سود برده بودند؛ ولی به هر حال چنین بحثی مطرح
زندانی کردن و محکوم کردن او به حبس ابد را بتواند توجیه
شد .در رابطه با اعدام ها هم که یکسره مخالف آن بودم ،حتی
کند.
آقای خمینی یک بار به شهید الهوتی گفته بود که این بنی
در مورد آقای هویدا هم ،زمانی که آقای مبشری ،وزیر
صدر مسلمان نیست چرا که با حدود و اعدام مخالف است...
دادگستری به من تلفن کرد و خبر داد که آقای هویدا به او یک
البته آقای خمینی ایشان را قسم داده بودند که این مسئله را
نامه نوشته و اعالم آمادگی کرده که همه چیز را بگوید و گفت
نباید به من بگوید .منتها وقتی شهید الهوتی نزد من آمد و
که اگر ما یک دادگاه علنی بین المللی ترتیب بدهیم ،فرصت
گفت که مسئلهی مهمی مطرح شده ولی من نمیتوانم به شما
بسیار مغتنمیست که اوالً همهی دنیا بفهمند رژیم شاه بر ایران
بگویم ،من به ایشان گفتم که شما حق نداشتی خالف حق
چه کرد و ثانی ًا نسل امروز و نسل های بعد بدانند که این انقالب
تعهد کنی و بر اساس همین اشتباه تعهد شما هم باطل است و
اساس ًا چرا به وقوع پیوست؛ گفتم که پیشنهادی بسیار عالیست.
باید مسئله را با من در میان بگذاری .در نهایت او گفت و من
سپس با هم به قم نزد آقای خمینی رفتیم و مسئله را برای
هم جواب البته سر بسته ای به آقای خمینی دادم .ضمن این که
ایشان توضیح دادیم .آقای خمینی هم موافقت کرد .ما هم از
من به شکل علنی هم می گفتم که اعدام را با بدترین ها شروع
چنین محاکمه ای که ناظران بین المللی در آن حضور داشته
میکنند و با بهترینها ادامه میدهند.
باشند و طوالنی هم باشد
اما اولین پرونده هایی که
تا هویدا بتواند تمام
من نسبت به آن موضع
حرفهایش را بزند ،بسیار
گرفتم ،مربوط بود به تقی
خوشحال بودیم و به این
عباس
و
شهرام
ترتیب با خیال راحت به
امیرانتظام .اعتراض من
تهران بازگشتیم اما صبح
در مورد پرونده ی تقی
روز بعد اعالم شد که
شهرام به این بود که
هویدا اعدام شد .خب این
مدارک ارائه شده به
برای ما ضربه ی سختی
شورای انقالب ،آن طور
بود .در شرایطی که ما
نبود که بخواهند وی را روح اهلل خمینی ،ابوالحسین بنی صدر و مهدی بازرگان ،روی پشت بام مدرسه ی علوی
توانسته بودیم موافقت
جاسوس قلمداد کنند .در
آقای خمینی را بگیریم ،چطور ممکن است که شبانه او را
مورد آقای امیر انتظام هم به آقای خمینی گفتم که شما به چه
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بکشند!؟ شروع به پرس و جو کردیم ،آقای خمینی گفت که سر
حرفش ایستاده بوده و اطالعی از این اعدام ندارد .کمی بعد
معلوم شد که کسی از خانه ی آقای خمینی قضیه را به آقای
خلخالی اطالع داده و او شبانه خودش را به تهران رسانده ،به
قول خودش ،سیم تلفن ها را هم قطع کرده و سپس هویدا را به
محل آن محاکمه ی کذایی برده و بعد هم که آقای هادی
غفاری تیر خالص را به سر او زده و این جنایت بزرگ را رقم
زد...
اما آقای غفاری تاکنون چندین بار این مسئله را
تکذیب کرده...
خب من از این که همه مومن و مسلمان شده باشند ،تعجب
ال که چرا همان زمان نگفت که این کار را
میکنم!]میخندد[ او ً
نکرده ،ثانیاً اگر آقای غفاری می آید و تکذیب می کند ،در واقع
باید این را هم بگوید که اگر او گلوله را شلیک نکرده ،پس چه
کسی این کار را انجام داده!؟ ثالثاً نتیجهی تمام پرس و جوهای
ما این است که آقای غفاری این کار را انجام داده ...وقتی قرار
بر محاکمه است و شما می روید شبانه این کار را می کنید ،به
واقع جنایت کردید.
موضع شما در زمینه ی وقایع ترکمن صحرا که البته
پیش از دوران ریاست جمهوری شما بود ،مطالبات
آنها و هم چنین قتل تعدادی از رهبران جنبش که برای گفتگو
به تهران می آمدند ،چه بود؟ به عالوه ،موضع شما در مورد
وقایع کردستان چه بود؟ اگر مخالف بودید چرا به عنوان رئیس
جمهور سکوت کردید؟
در مورد کردستان ،برخی گروه ها تا چند سال به دروغ تبلیغ
می کردند که بنی صدر گفته تا کردستان را سرکوب نکردید،
چکمه هایتان را در نیاورید .آن مدرک خوشبختانه به خارج از
کشور رسید و در حال حاضر هم دست ما هست و ثابت میکند
که حرفی که من زدم ربطی به کردستان نداشت .حرف من
خطاب به آن گروه به اصطالح راهزن و مسلحی که در خوی
فرماندار و عدهای را به گروگان گرفته بودند ،بود؛ من گفته بودم
تا آن افراد مسلح را دستگیر نکردید ،چکمههایتان را در نیاورید.
خب این حرف سر سوزنی به کردستان ربط نداشت .اتفاقاً در آن

سخنرانی که در میدان آزادی صورت گرفت ،راجع به کردستان
هم حرف زدم ،که ما آمادهایم آن پیشنهادات را بپذیریم و آنجا
خود مختار بشود اما نه تنها این حرف را سانسور کردند که
چنین دروغی را هم ساختند.
یا در خصوص کشتاری که در یک روستایی به نام قارنا صورت
گرفته بود ،با این که من هنوز رئیس جمهور هم نبودم ،در
نشریه ی انقالب اسالمی سرمقاله ای نوشتم تحت عنوان ”در
سوگ قارنا“ .همین طور در مورد اعدام هایی که در فرودگاه
سنندج شده بود ،به سختی چه در سخنرانی هایم و چه در
نشریه ی انقالب اسالمی ،اعتراض کردم .خب جزو آن گروه از
اعدامیان ،حتی کسی حضور داشت که بیمار بود و روی برانکارد
گذاشته بودند و تیر بارانش کرده بودند.
حال در موردی که مربوط می شود به شمال ایران؛ همان طور
که خودتان هم گفتید ،من هنوز به ریاست جمهوری استقراری
نجسته بودم و مراسم سوگند هم انجام نشده بود .موردی که
خاطرم هست و باید آن را تاکید کنم این است که به هر حال
در گنبد عمل مسلحانه انجام داده بودند و سپاه پاسداران موفق
شده بود که آن اقدام مسلحانه را سرکوب کند .در همین راستا
چهار نفر را هم دستگیر کرده بودند .پس در واقع این افراد برای
مذاکره به تهران نمی آمدند ،دستگیر شده بودند و در مسیر
انتقال به تهران ،آن ها را کشته بودند .این مسئله به من گزارش
شد و من بر عهده گرفتم که مسئله را پیگیری کنم .طبق
پیگیری ها هم معلوم شد که این افراد به دستور آقای خلخالی
کشته شدند .آقای خلخالی گفته بود که این ها به دلیل قیام
مسلحانه ،مهدور الدم و مستحق اعدام هستند .البته آقای
خلخالی -مثل آقای غفاری که منکر کشتن هویدا است -منکر
چنین چیزی شد .ولی ابو شریف ،که از اولین فرمانده های سپاه
هست و مورد تحقیق ما بود ،در مورد دستور آقای خلخالی،
شهادت داد.
آقای بنی صدر ،اواخر دوره ی ریاست جمهوری شما،
مسئله ی انقالب فرهنگی پیش آمد؛ مسئله ای که
دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی
انقالب هم ،از آن به عنوان کودتای فرهنگی نام میبرد و به هر
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درصد بی تفاوت هم از مکتبی ها پیروی خواهند کرد .من گفتم
حال اتفاقاتی که در دانشگاه های نمازی شیراز و جندی شاپور
خب این دقیق ًا همان چیزی ست که من مخالف آن هستم،
اهواز می افتد که مصداق بارز نقض حقوق بشر است .عملکرد
دانشگاه جای این گونه تصفیه ها و بازی ها نیست و اگر چنین
خودتان را به عنوان رئیس جمهور در آن دوره چگونه ارزیابی
کاری بکنید ،دیگر اسمش دانشگاه نیست و باید اسمش را حزب
میکنید؟
جمهوری اسالمی گذاشت .تاکید کردم که اگر چنین کاری
اتفاق ًا من هم معتقدم که آن کودتا بود .منتها آن کودتا در واقع
بکنید من استعفا می دهم؛ شما در واقع می خواهید کودتا کنید و
بر ضد رئیس جمهور بود .حتی آن نوارهای آقای آیت هم به
دارید بهانه می آوردید .قرار شد برویم نزد آقای خمینی و رفتیم.
دست آمد و در همان زمان منتشر شد .در آن نوار می گوید که
آقای هاشمی رفسنجانی به آقای خمینی گفت که در صورت
اگر طرحی تهیه کردیم (همان طرح اولیه شان که من آن را به
تعطیلی دانشگاهها ،بنی صدر استعفا خواهد داد .آقای خمینی هم
هم زدم و اجرایی نشد و بعد طرح دوم را به اجرا گذاشتند) پدر
گفت نه ،دانشگاه ها تعطیل نشود و بگذارید کارشان ادامه پیدا
بنی صدر هم حریف نمی شود .خب اعتقاد داشتند که نیروی
کند و امتحانات داده بشود و خب همین طور هم شد .اما در
محرکِ در اختیار رئیس جمهوری ،دانشگاه ها هستند و هدف
نهایت و در تابستان ،آقای خمینی آن حکم کذایی را انتشار داد
این بود تا چنین نیرویی را از دست ما بگیرند تا رابطه ی رئیس
و طی آن گفته بود که دانشگاه ها باز نخواهد شد ،مگر این که
جمهوری با مردم قطع شود؛ می خواستند یا مردم را از او جدا
آن انقالب فرهنگی انجام بگیرد .در آن زمان ،من به آقای
کنند یا او را از مردم.
شمس آل احمد که آقای خمینی او را هم عضو شورای عالی
یعنی بحث حضور نیروهای مسلح در دانشگاه ها
انقالب فرهنگی کرده بود ،گفتم که بنا بر قانون اساسی ،آقای
نبود!...؟
خمینی و دیگران چنین حق و اختیاری ندارند که این کمیته را
نه خیر ،اول چنین بحثی نبود؛ بحث همان بود که گفتم:
تشکیل بدهد و این عملی غیر قانونی است و تا من هستم
می خواستند دانشگاه ها را تعطیل کنند تا دست بنی صدر را از
نمی گذارم این کار را انجام دهید و از او خواستم که این پیغام را
دانشگاه ها کوتاه کنند و رابطه ی او را با مردم قطع کنند .از
به بقیه هم بدهد.
طرف دو نفر که به خاطر دارم
اما در مورد مسئله ی زد و
یکی از آن ها دکتر تقی زاده،
خورد در دانشگاه ها ،عرض
رئیس دانشگاه ملی بود،
کنم خدمتتان که رهبران
گزارش تعطیلی دانشگاه ها به
فداییان خلق آمدند پیش من
من رسید و من که در
و گفتند ما متوجه شدیم که
خوزستان بودم ،به تهران
این ماجرای دانشگاه در واقع
بازگشتم .در منزل آقای
کودتا بر ضد شماست .گفتم
هاشمی رفسنجانی جلسه شد.
خب این خیلی خوب است که
آن جا من پرسیدم که چرا
می خواهید دانشگاه ها را نمونه ای از پوسترهای انتخاباتی ابوالحسن بنی صدر
شما قبل از وقوع متوجه
چنین مسئله ای شدید و مثل
تعطیل کنید؟ گفتند که این
حزب توده ،بعد از وقوع ،متوجه کودتا نشدید! بر این اساس ،پس
استادان دانشگاهها سه دسته هستند؛  12درصد انقالبی-مکتبی،
قبل از این که بهانه ای به وجود بیاید و یک واقعه ی خونین
 12درصد ضد مکتبی و  22درصد بی تفاوت .ما میخواهیم که
درست شود ،شما دانشگاه را تخلیه کنید؛ در خارج از دانشگاه هم
آن  12درصد ضد مکتبی را تصفیه کنیم و با این کار آن 22
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میتوانید پاتوق و فعالیت داشته باشید .به هر حال دانشگاه محل
انبار اسلحه نیست و نباید بهانه ای درست کرد .آن ها پیشنهاد
من را قبول کردند ولی متاسفانه این مسئله عملی نشد...
برادرزاده ی من نزد من آمد و گفت که دورتادور دانشگاه را
کمیته گرفته و مردم هم آمدند و آن جا جمع شدند .به او گفتم
که شما برو یک دانه از این بلندگوهای دستی بگیر و خطاب به
مردم بگو که این توطئه است و می خواهند امروز این جا
خونریزی شود ،بگو اطراف دانشگاه را خالی کنند .آن ها همین
کار را کردند و در نتیجه آن خونریزی انجام نشد؛ البته قضیه تا
نیمه شب به طول انجامید و سرانجام هم بخشی از دیوار
دانشگاه را تخریب کردند تا دانشجویانی که داخل دانشگاه
بودند ،بتوانند بیرون بیایند و آقایان کمیته چی نتوانند آنها را به
تیر ببندند .به این ترتیب آن غائلهی خونین به نحوی خنثی شد
و انجام نگرفت.
آقای دکتر بنی صدر ،شما غیر از این که رئیس
جمهور ایران بودید و فعال سیاسی هستید ،کاراکتر
دیگری هم دارید که به عنوان یک روشنفکر دینی فعالیت
می کند .به طور مشخص اگر این خصلت را می پذیرید ،نسبت
حقوق بشر عام را با دین چهطور میبینید؟
من روشنفکر دینی را که قبول ندارم و خودم را هم روشنفکر
دینی نمی دانم .دین یا بیان استقالل و آزادی هست یا نیست،
اگر نیست که بیان قدرت است و باید آن دین را به مثابهی بیان
استقالل و آزادی انسان و حقوقمندی انسان بازیافت .این چیزی
ال در تضاد با این بحث است
است که من به آن معتقدم و کام ً
که دین را با وضعیت امروز توضیح بدهید و بگویید که مدرن
ال عبث است .دین طی
بشود یا نشود ،از دید من این کاری کام ً
قرون در بیان قدرت از خود زاده شده و دین حقوق مدار ،دین
تکلیف مدار شده است .این را باید به حالت اولیه برگرداند که
بیانگر استقالل و آزادی انسان و حقوق ذاتی انسان بشود .در
مورد نسبت دین به حقوق بشر هم میدانید که من کتابی تحت
عنوان ”حقوق انسان در قرآن“ نوشتم و این کتاب به زبان های
مختلفی منتشرشده است .دین اگر بیان حق نباشد ،بیان قدرت
است و چیز دیگری وجود ندارد؛ یا حق هست یا نیست و اگر

نیست که غیر حق است و غیر حق هم زور است .یک زمان
هست که شما این حقوق را ،چون آدمی دارد ،دین-مرامی
می گوید یک زمان هست که چون دین-مرامی می گوید ،آدمی
دارد و من این دومی را غلط می دانم .چون اگر عقل نباشد دین
از چه می خواهد حرف بزند .انسان یک حقوق ذاتی دارد به این
جهت است که دین باید از او حرف بزند یا میزند .دین حقی را
به آدم نمی دهد که بخواهد آن حق را پس بگیرد یا کم و
زیادش کند .حیات آدمی و وجود و ادامه اش ،به یک حقوقی
بستگی دارد که ما آن را حقوق انسان مینامیم .برداشت الئیک
از حقوق انسان این است که ما بیاییم و بگوییم که انسان
حقوقی دارد ،منهای این که دین آن ها را قبول دارد یا ندارد.
مسئلهی مهمی که در اینجا پیش میآید این است که اگر طرز
فکرهای مختلف بخواهند حقوقی را که انسان دارد بپذیرند،
باعث میشود همهی دینها و مرامها یک اشتراکی با هم بیابند
و این به صلح در دنیا و خشونت زدایی در جامعهها بسیار کمک
میکند اما اگر این طور نشد ،یعنی آنها بگویند در دین ما چنین
حقوقی نیست ولی ما در بیرون دین این حقوق را قبول
می کنیم ،خب در چنین شرایطی یک دینی دارند که این حقوق
را قبول ندارد و یک حقوق انسان دارند که بیرون آن دین قرار
می گیرد و این ها دائم باید که در تعارض باشند که اگر بخواهد
به دینش عمل کند ،باید از آن حقوق چشم بپوشد و اگر بخواهد
به آن حقوق عمل کند ،باید دین را رها کند و این می شود
همین وضعیتی که اعالمیهی جهانی حقوق بشر پیدا کرده است.
پیشنهاد من این است که این حقوق انسان را به دین های
مختلف وارد کنند (حاال اگر در دینی چنین حقوقی وجود داشت
که چه بهتر) تا یک اشتراکی به وجود بیاید؛ امیدوارم توضیح من
روشن باشد.
پیرامون همین بحث حقوقی که مطرح کردید،
مسئله ی حقوق زنان و آزادی ادیان و مذاهب مطرح
می شود .در مورد این دو مسئله نظر شما چیست و خصوص ًا به
نظر شما چرا از همان اوایل انقالب و در دوران ریاست
جمهوری شما ،خصوص ًا با بهاییان برخوردهای بسیار تند و غیر
قابل توجیهی صورت گرفت؟
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ال این نکته را بگویم که زنان ،حقوق الحقی ندارند .انسان
او ً
حقوق انسانی دارد و تفاوتی بین زن و مرد در برخورداری از
حقوق نیست اما اینکه زن حقوق شهروندیاش ،به عنوان عضو
ال با توجه به استنباط آقایان ،والیت
جامعه ،نقض می شود و مث ً
به زن نمیرسد ،این بحث دیگریست .یک عضو جامعه ،عالوه
بر این که حقوق ذاتی یک انسان را دارد ،دارای حقوق
شهروندی ست ،یعنی حقوق سیاسی دارد و در حق حاکمیت
شریک است همین طور حقوق اجتماعی یا حقوق فرهنگی به
این معنا که فرهنگ خودش را حفظ کند یا داشته باشد ،دارد و
حقوق اقتصادی دارد که آن حقوق اقتصادی به حق سعی ربط
پیدا میکند که بسته به این هست که شما حق سعی را بپذیرید
یا نپذیرید ،اگر بپذیرید یعنی باید هر انسانی بنا بر میزان عدالت،
تمام امکانات الزم را در اختیار داشته باشد تا بتواند کار کند .اگر
این حق سعی هم پذیرفته نشود ،سیستم مزدوری می شود که
هر انسانی کار خودش را بفروشد و اگر خریداری بود ،آن کار را
بخرد و اگر نبود ،بیکار بماند و این تفاوت بسیار مهمی است؛
تفاوتی ست که اساس ًا حقوق ذاتی و حقوق موضوعه با هم
دارند .در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر ،تمام
حقوق ذاتی نیستند بعضی از این حقوق
موضوعه هستند و وضع شده اند؛ مثل بحث
مالکیت شخصی که خواست سرمایه داری
است .از دید من این حقوق ذاتی و موضوعه
باید از هم جدا بشوند و حقوق ذاتی-که البته
شمارش بیش از چیزی ست که در اعالمیه ی
جهانی حقوق بشر هم آمده -برای همه و با
هر مرامی باید قابل قبول باشد.
در جامعه ی ما ،به لحاظ این که زنان طی قرون متمادی در
موقعیت تحت سلطه قرار داشتند ،از دید من باید یک امتیازاتی
برای ایشان قائل شد .من در آن زمان گفتم ،بعد هم مرتب
تکرار کردم و در کتاب ”خیانت به امید“ هم این مسئله را مطرح
کردم که آزادی انسان با آزادی زن شروع میشود.
راجع به بهاییان هم باز باید به همان حقوق شهروندی رجوع
کرد که خب طبیعت ًا نتیجه این می شود که بهاییان هم مثل
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تمامی شهروندان ،از همان حقوق برخوردارند .اما در این جا دو
بحث مطرح می شود .یکی بحث آزادی دین و اظهار و عمل آن
است که از دید من همه نسبت به آن حق دارند ،چرا که آزادی
بیان محدودیت پذیر نیست و در کتاب ”ارکان دموکراسی“ هم
به تفصیل توضیح دادم که چرا موافق آزادی بیان هستم؛ حتی
من معتقدم که افراد اگر می خواهند فحش بدهند و یا کفر
بگویند هم ،باید آزاد باشند و در غیر این صورت باید سانسور
اعمال شود و برای اعمال سانسور هم ،به کار بردن زور ،الزامی
می شود .بحث دومی که مطرح می شود و بسیار مهم است اما،
این است که نقد هم بایستی آزاد باشد و هر دینی باید به این
که قابل نقد است ،تن بدهد .به هر حال اگر هدف آن دین ،بیان
استقالل و آزادی بود ،که از نقد سود خواهد برد و اگر نبود باید
نگران شود که مبادا حقیقتی عریان بشود و معلوم شود که آن
دین بر خطاست.
من مخالف مسئله ی تجاوز به حقوق بهاییان و این که به خاطر
بهایی بودن ،تحت تعقیب قرار گرفتند ،بودم و خودشان هم از
مواضعی که من در حمایت از حقوق آن ها گرفتم ،مرتب تشکر
کردند .فکر کنم در شورای انقالب هم
موافقت شد که آن ها حق کار ،مدرسه رفتن،
زندگی کردن و همه ی دیگر حقوق مرسوم
آن زمان را داشته باشند .با این حال ما
می دانیم که در طول تاریخ بشری ،خصوص ًا
در کشور ما ،یکی از امور مستمر این بوده که
اقلیت ها و خصوصاً اقلیت های دینی همیشه
مرغ عروسی و عزا بودند! در حال حاضر هم
که حتی به جان دراویش -که تازه آن
ایراداتی که بهاییان می گیرند هم به دراویش وارد نیست-
افتاده اند .این سرکوبگری ،نه هیچ منطقی را برمیتابد و نه هیچ
دلیل موجهی دارد .اساس ًا هم در اسالم چنین جرم دینی که
وجود ندارد .حتی دین اسالم میگوید که میتوانی از دین بیرون
بروی و باز برگردی و حاال آقایان می گویند که مرتد هستند و
حکمشان اعدام است...
سپاسگذار از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
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بحث انقالب و رخدادهای حکومت جدید ،بیش تر سیاست زده
اسالمی ،بایستی اذعان
دنبال می شود تا جامعه شناختی و به صورت علمی و مستقل؛ با
داشت که در حوزه ی
توجه به شدت فشارهای سیاسی پس از انقالب و برخوردی که
سیاست هم جامعه ی
با مخالفین و منتقدین شده و حجم اعدام ها ،استنباط و حکمی
ایران یک مرحله ی بزرگ
کلی راجع به رخدادهای پس از انقالب داده میشود که به نظر
جلوتر آمده است .آزادی
من تصویری سیاه و سفیدی دارد و احساسی است.
مطبوعات در مقام
پس از انقالب اتفاقات منفی زیادی رخ داده است؛ شدت
مقایسه ی سه دهه ی پس
خشونت علیه مخالفین و حجم اعدام ها بیش تر از قبل انقالب
از انقالب نسبت به سه دهه پیش از انقالب ،به جز
است ،در حوزه ی حقوق زنان ،شروع جمهوری اسالمی بسیار
دوره ها ی محدود و مشخص نهضت ملی شدن نفت ،بازتر و
عقب تر از پایان دوره ی پهلوی بود ،هم چنین در برخورد با
آزادتر است .به جز در دوره ای که شاه جوان تازه بر سر کار
برخی اقوام و مذاهب مثل اهل تسنن ،برخوردهای تعصب آمیز
می آید ،هر چقدر که شاه جوان به ویژه بعد از کودتای  82مرداد
حکومت برخاسته از برخی از جزمیت های فکری و فرقه ای؛
جای پایش را محکم میکند ،فضای سیاسی و مطبوعاتی ایران
بسته تر و شدید تر از حکومت قبل بوده است .اما در عین حال
از جمله فضای مدنی یک فضای بسته و دولت ساخته است.
باید کلی تر نگاه کنیم و رخداد انقالب را مستقل از جمهوری
با این که رهبری حکومت به قدرت رسیده ی بعد از انقالب،
اسالمی در نظر بگیریم تا به یک دید
ال متمرکز بود و
همواره از نوع رهبری کام ً
جامعه شناختی برسیم .به عنوان مثال در
در قانون اساسی به تدریج تقریب ًا نقشی
با این که رهبری حکومت به قدرت
حوزه ی زنان ،سنتی ها که اکثریت جامعه را رسیدهی بعد از انقالب ،همواره از نوع شبیه شاه را ایفا کرد اما آن چه که در عمل
تشکیل می دادند پس از انقالب در برابر رهبری کامالً متمرکز بود و در قانون اتفاق افتاد حتی در اوج محبوبیت آقای
جهان جدید خودشان را گشودند و گارد اساسی به تدریج تقریباً نقشی شبیه شاه را خمینی در درون ساختار قدرت نتوانست آن
دفاعی شان باز شد و حتی باید گفت که با ایفا کرد اما آن چه که در عمل اتفاق افتاد فاصله ی عظیمی را که بین شاه و بقیه ی
اعتماد اخالقی که اقشار سنتی جامعه به حتی در اوج محبوبیت آقای خمینی در مقامات سیاسی کشور بود ،به وجود بیاورد.
حکومت و جامعه ی جدید داشتند ،این نوع درون ساختار قدرت نتوانست آن فاصلهی البته در دوره ی آقای خمینی این فاصله ی
خانوادهها اجازهی حضور و فعالیت بیشتری عظیمی را که بین شاه و بقیهی مقامات عظیم وجود داشت اما در همان دوره هم به
چون تحصیالت و تحصیالت عالیه در
لحاظ فکری و دینی کسانی با آقای خمینی
سیاسی کشور بود ،به وجود بیاورد.
دانشگاه ها و همین طور محیط های کاری و
مخالفت میکردند و یا حتی در مجلس شورا
اداری و کالً صحنه ی اجتماعی خارج از خانه به دخترانشان
حدود صد نفر از نمایندگان ،در موافقت با رئیس جمهور ،یعنی
دادند .این ها رخدادهای بزرگی بود که باعث رشد و حرکت
آقای خامنه ای و مخالفت با نخست وزیر یعنی آقای موسوی- ،
جهشی زنان در جامعه ی ایران شد .با این توضیح می توان
که آقای خمینی از وی حمایت کرده بود -رای دادند .این
مدعی بود رخداد انقالب از این نظر نیروی عظیمی را آزاد کرد.
موضوع با این که مخالفت رسمی با آقای خمینی محسوب
حتی با پس زدن بار احساسی منفی روی رفتارهای جمهوری
می شود اما در فضای دو قطبی آن موقع خیلی مورد توجه
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منتقدین به عنوان یک عنصر سیاسی و جامعه شناختی قرار
نگرفت .در مقابل ،این نوع اعتراض ها تنها در سال های آخر
حکومت شاه و پس از روی کار آمدن کارتر که بحث حقوق
بشر مطرح شد ،دیده میشد که برخی از سیاسیون با ترس و لرز
دور هم جمع شدند و دست به تاسیس جمعیت دفاع از آزادی و
حقوق بشر و حاکمیت ملی با تکیه بر این مواضع حقوق بشری
زدند.
سلطنت و روحانیت به عنوان دو نهاد تاریخی در جامعهی ایران
شناخته می شدند و رخداد انقالب ،باعث شد که سلطنت فرو
بریزد و انقالب ضد سلطنتی در درون خودش به نوعی نفی
مطلقه شدن قدرت را در خودش داشت؛ هر چند که حکومت
بعدی با تعصبات مذهبی و بعد ًا با قدرت نفت و ماشین سرکوب
این قدرت مطلقه را دوباره بازسازی کرد اما در متن جامعه و
حتی در الیه هایی از قدرت سیاسی ،رفته رفته قدرت مثل یک
جام بلورینِ شکسته ،تکه پاره و منتشر شد .در واقع ،هم اینک
اختالف سطح آقای خامنه ای با دیگر نفرات قدرتمند ،اختالف
سطح شاه مثالً با وزرایش نیست.
این شرایط البته ،شرایطی ست که توسط افکار عمومی و آحاد
روشنفکر و تحصیلکردهی جامعهی ایران ،به حکومت تحمیل
شده است؛ البته در آن زمان هم بودند روزنامهنگاران بزرگی که
به هر حال سعی کردند که از خالء هایی که در فضای سیاسی
هست استفاده بکنند
اما سطح مسائلی که
مطرح مــی کردند و
کیفــــیت ،کمیت و
الیههایی که بــرای
نقد اجازه ی ورود به
آن را داشتـــــند،
قابل مقایسه با حال
حاضر نیست .مــثالً
دوره ی
در
اصالحات ،با کشیده
شدن عملکرد پنهان کاری های حکومت در رابطه با قتل های
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زنجیره ای و اعدام های سال  45به مطبوعات ،رفتارهای
حکومت به جد زیر سؤال رفت .همان گونه که با برخی
بحثهای فرهنگی و دینی نظریهی پایهای حکومت یعنی اصل
والیت فقیه زیر سئوال رفت و رنگ باخت .در مجموع باید گفت
که هر چند در سال های اخیر فضا بسته تر شده اما توجه به
میزان فساد در الیههای مختلف سیاسی و توجه به نهادهایی که
مستقیم زیر نظر رهبر هستند ،خیلی بیش تر از آن چیزی است
که در دوران گذشته دیده میشد .فیلمهای ”آقای مربوطه“ که
در آن زمان در تلویزیون به نمایش در می آمد ،با لکنت زبان
ال قابل مقایسه با
اندک نقدهای سربسته ای را می گفت ،که اص ً
نقدهای صریح تر در فیلم های امروزی نیست .همین طور نقد
صریح تری که در ادبیات داستانی و اشعار شعرای ما به وجود
آمده است.
ال یک سری
در رابطه با نهادهای مردم نهاد هم در آن دوره مث ً
سازمان های زنان وجود داشت که عمدت ًا یا دولت ساخته و یا
بسیار نزدیک به دولت بود .نهادهای خیریهای که عموماً به
هیات های مذهبی وابسته بودند یا برخی انجمن های علمی و
پژوهشی هم وجود داشت که آن چنان کارکرد اجتماعی
مشارکت جویانه ای نداشت .پیشرو ترین انجمنها هم،
انجمن های دانشجویی ،ادبی و ورزشی بودند و فضای تحت
کنترل جامعه کشش بیش تر از آن را نداشت .اما امروزه ما در
الیه های مختلف
جامعــه نـــهادهای
مدنی که به حـــفظ
محیط زیست اهمیت
می دهـــند و یا بر
آسیب های اجتماعی
چون کودکان کار،
زنان خیابانی و ترک
اعتیاد تمرکز دارند،
داریــم .هم چنـــین
نهادهـای مـــدنی-
قومی که در استان های مختلف کشور به ویژه در کردستان
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میکند اما ،تقریباً در دانشگاه ها و در ادارات هم سبک پوشش،
وجود دارند.
انصاف حکم می کند که این ها را ببینیم؛ هرچند که باید تاکید
همانی میشود که جامعه انتخاب میکند.
کرد این ها نه از سر لطف حکومت بلکه بر حسب رشد جامعهی
همه ی این موارد نشان می دهد که جامعه ی ایران یک
پوست اندازی تاریخی کرده است؛ یک جامعه ی ناموزون با
مدنی و فربه تر شدن آن بوده است .جامعه ای که فربه می شود
به قدرت فشار می آورد و قدرت هم دیگر آن فاصله ی عظیمی
غلبه ی وجه سنتی در پیش و هنگام انقالب ،به یک جامعه ی
را که راس با پایین هرم داشته ،به دلیل رخداد انقالب ،ندارد و
ناموزون با غلبه ی وجه مدرن در دوران پس از انقالب تبدیل
می بینیم هر فرصتی که پیش می آید این فاصله کمتر می شود
شده است و این مهم نه تنها در همهی حوزهها خودش را نشان
و نقدها جدی تر می شود یا تکثر بیش تری در آن به وجود
می دهد بلکه خودش را به حکومت هم تحمیل میکند .در واقع
می آید .بدین ترتیب به علت رشدی کیفی ،جامعه ی ایران
فشار همین جامعه ی مدنی نهفته و تحت فشار دولت و ماشین
توانسته در اشکال مختلف چه به صورت فردی و چه به صورت
سرکوبش ،جامعه را متحول کرده است .این مسئله خود نشات از
جمعی به شکل نهادهای مدنی به حکومت فشار بیاورد و
عواملی دیگر می گیرد .تغییرات بنیادی مثل تغییر نسبت شهر
خودش را تحمیل کند و فضای مدنی -یعنی فضای بین قدرت
نشینی ،افزایش تحصیالت عالیه ،رشد حضور اجتماعی و حضور
سیاسی و شهروند و خانواده -فضای محکم تر و گسترده تری
فرهنگی تحصیلی و شغلی زنان و رشد شدید تکنولوژی و به تبع
نسبت به دوران قبل از انقالب باشد.
آن رسانه های جمعی و ارتباطی ،همه نمونههایی از عوامل تاثیر
در رابطه با بحث زنان باید به این نکته توجه کنیم که جامعهی
گذار بر این تحول هستند .همین است که جامعه به حقوق
ایران در مقطع انقالب یک جامعه ی ناموزون با غلبه ی وجه
خودش آگاه می شود و سوژه ی شهروند به عنوان سوژه ای
سنتی بود .در مقطع انقالب 77 ،درصد جامعه ایران غیر
فلسفی متولد می شود و به خود می اندیشد و مرجع بیرونی را به
شهرنشین و  67درصد شهرنشین بودند و این  67درصد
تدریج از خودش دور میکند .همین طور است که شهروند
شهرنشین هم عمدتاً سنتی بودند؛ در رابطه با بحث زنان باید به این نکته توجه کنیم که احساس می کند یک عضو از یک
بنابراین خواست تجدد در الیههای جامعهی ایران در مقطع انقالب یک جامعهی ناموزون با جامعه ی بزرگ است و به اندازه ی آن
محدودتری از زنان وجود داشت غلبهی وجه سنتی بود .در مقطع انقالب 55 ،درصد یک عضو ،دارای حق رای و تعیین
که آن ها هم با سرعت و شدت و جامعه ایران غیر شهرنشین و  45درصد شهرنشین بودند و کننده شدن و شریک شدن در
توسط حزب اهلل سرکوب میشدند .این  45درصد شهرنشین هم عمدتاً سنتی بودند؛ بنابراین سرنوشت جمعی است و اگر رای اش
پس از انقالب با این که زنان چپ خواست تجدد در الیههای محدودتری از زنان وجود دزدیده شود ،فریاد بر می آورد” :رای
و الئیک برای بازگشت به داشت که آنها هم با سرعت و شدت و توسط حزب اهلل من کو؟“.
عرصه ی عمومی مجبور به رعایت
همه ی اینها تغییر و رشد جامعه ی
سرکوب میشدند.
یک سری خط قرمزهایی چون
ایران را نشان میدهد .علیرغم آن که
حجاب اجباری شدند اما ،اگر کل زنان را در نظر بگیریم،
همواره حکومت ایران یک حکومت نا آرام و غیر نرمال در
می بینیم که اکثر زنانی که از چادر استفاده می کردند ،حاال
منطقه بوده و فشارهای زیادی ناشی از چالش هایی چون خود
مانتویی شدند که این خود یک قدم تغییر در سبک زندگی
انقالب ،گروگان گیری ،جنگ و سیاستهای هسته ای وجود
آنهاست .چنین تغییری میتوان گفت که تغییری سراسری هم
داشته که به تبع آن جامعه را هم درگیر کرده است و این
هست؛ یعنی از روستاها تا شهرها وجود دارد .علی رغم تالشی
جامعه ی درگیر ،در سال های اخیر با شرایط بسیار سخت
که حکومت برای جا انداختن به قول خودشان حجاب برتر
اقتصادی هم دست و پنجه نرم می کند؛ اما شاهد رشد شتابان
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همین جامعهی همیشه تحت فشار هستیم .در این رابطه باید به
نسل جوان به ویژه دختران جوان که به شدت پویشی و جنبشی
هستند ،تاکید کرد .حدود  52درصد از جمعیت ایران ،زیر -22
 27سال سن دارند؛ و بر همین اساس ،جامعه شناسی چون
هابرماس در پیش بینی آینده ی ایران می گوید” :آینده ی ایران
را جوانانش میسازند “.و آلن تورن می گوید ”اگر می خواهید
ببینید آینده ی ایران چگونه خواهد بود ،ببینید در ذهن دختران
جوانش چه میگذرد!“
پس همهی اینها را ما در بطن و متن جامعه میبینیم و
جامعهی مدنی و اقشار و الیههای مختلف جامعه به آن حرکت
تدریجی و بعض ًا شتابان خودش ادامه می دهد و حکومت هنوز
دست اندر خم کوچهای است که مثالً زنان میتوانند تک خوانی
داشته باشند یا نمیتوانند یا هنوز در پیچ و خم گشت ارشاد و
منکرات و امثالهم است.
در حوزه ی زنان حرکات و رشدهای جهشی نسبت به دوره ی
قبل از انقالب میبینم که ربطی به حکومت ندارد .حکومت مانع
این حرکت است اما این
حرکت آن چنان بنیادی
و پر قدرت است که
موانع حکومت را پس
می زند؛ مثل جنبش
زنان که نه تنها قدرت
بلکه اپوزیسیون و
منتقدان را هم متاثر
کرده است.
البته ذکر این موارد
نباید این برداشت
نادرست را به وجود
ال ما نقص حقوق بشر در بعد از انقالب را نادیده
بیاورد که مث ً
میگیریم یا حتی کم تر از حکومت شاه میبینیم .داستان همان
داستان موش و گربهی عبید زاکانی است که وقتی گربه عابد و
مسلمان شد ،پنچ تا پنج تا موش میگرفت یا به قول شریعتی
وای به روزی که زور ردای تقوا بپوشد .اینک زور ردای تقوا
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پوشیده است و میزان و گسترهی سرکوب و خشونت بیشتر
است .مواردی که پیش تر مطرح شد ،براساس نگاهی از پایین
بود .همان طور که در ابتدا گفته شد ،با یک دید جامعه شناختی
نمی توان تصویری سیاه و سفید و ساده ،از مقایسهی قبل و بعد
از انقالب ارائه دهیم.
از این نظر هم من فکر می کنم که جامعه ی ایران یک رشد
جهشی داشته است و علی رغم همه ی فشارها و سرکوب ها و
تضییقات و همهی تبعیض هایی که اعمال می شود و
مقاومتهای سرسختانه ی قدرت در برابر حرکت طبیعی جامعه؛
این چالش ها و کشمکش ها در واقع درد زایمان دموکراسی در
ایران ،در یک کشور نفتی ،است .البته دورخیزهای چنین رشدی
از قبل از انقالب آغاز شد و اگر سرکوب های دههی  42نبود،
می توانست شتابان تر حرکت کند و ما حداقل یک دهه زود تر
شاهد دوم خرداد  54میبودیم.
جامعه ی مدنی ایران و طیف های مشارکت جوی سیاسی ایران
نشان دادند که حاضرند با مسالمت مطلبات شان را پیش ببرند
اما بخش زیادی از آیندهی
این امر ،در دست حکومت
است .در اصل ،کلید شکل
روند گذار به دموکراسی در
ایران ،بیشتر از آنچه
دست جامعه باشد دست
حکومت است .به این معنا
که جامعه حرکت خودش

را میکند و این حکومت
است که با تعامل با جامعه
می تواند این روند را مبتنی بر منافع ملی و مصالح کل جامعه
پیش ببرد و اجازه بدهد پیش برود .در غیر این صورت متاسفانه
این چرخه دچار اختالل خواهد شد و معلوم نیست که چگونه و
با چه روندی این مطالبات پیش خواهد رفت.
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پرداختن به موضوع حقوق بشر در ایران از سوی نهادهای
جهانی ،همواره از چالش های این نهادها و رژیم های سیاسی
حاکم بر ایران بوده است .حاکمان سیاسی ایران با نگاه ارباب
رعیتی به ملت ایران هرگونه دیدگاه انتقادی در زمینه ی حقوق
بشر را دخالت در امور داخلی خود تلقی کردهاند.
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در روز  ۰۱دسامبر سال ۰۹۱١
میالدی با  ۱١رای موافق ،بدون رای مخالف و  ١نماینده ی
غایب به تصویب رسید .کشور ایران از جمله نخستین امضا
کنندگان این اعالمیهی جهانی بود.
تنها پنج سال پس از امضای اعالمیه ی جهانی حقوق بشر
توسط دولت شاهنشاهی ایران ،با سرنگونی دولت محمد مصدق
و کودتای  82مرداد ،حکومت با وسواس بیش تری به تحکیم
پایه های خویش پرداخت؛ کلیه ی گروه های چپگرا و جبهه ی
ملی در معرض پیگرد قرار گرفتند و سران و بیش تر فعاالن
جبههی ملی بازداشت شدند .به گزارش مطبوعات خارجی ،بیش
از  ۱۱۱۱نفر از فعاالن سیاسی حزب توده در سراسر کشور
بازداشت شدند ،شامل  ۱۰۰افسر که عضو کمیته ی ارتش این
حزب بودند ۱۱ .تن از بازداشت شدگان که اغلب نظامی بودند
به جوخه ی آتش سپرده شدند ۰۱۱ ،نفر به حبس ابد محکوم
شدند که البته بسیاری از این احکام زندان بعدها لغو شدند و
طبق گزارشها ۰۱ ،نفر در حین بازجویی کشته شدهاند.
با وجود تالش و کوشش بسیاری از فعاالن سیاسی اما ،این
گزارشها تنها در برخی مطبوعات اروپا انعکاس یافت و در میان
دول غربی چندان پژواکی نداشت؛ شاید به این دلیل که بیشتر
سرکوب شدگان وابسته به حزب تودهی ایران بودند.
در سالهای نخستین دههی  ۲۱میالدی حکومت پهلوی دست
به اصالحات گسترده ی اجتماعی زد ،این اصالحات زنان،
روستاییان و اقلیت های دینی را با حقوقشان آشنا می ساخت.
دولت های غربی با حمایت از این اصالحات چهرهی موجهی از
حکومت ایران در غرب را به نمایش گذاشتند و به جز وقایع ۱
ژوئن سال  ۰۱( ۰۹۲۱خرداد  )۱۰فعالیت خاصی بر علیه
حکومت رخ نداد .ولی واقعیت این بود که به علت باال رفتن

هزینه ی فعالیت سیاسی،
کمتر کسی تمایل داشت
وارد این حوزه شود.
در چنین فضایی ست که
نخستین کنفرانس جهانی
حقوق بشر در سال ۰۹۲١
در تهران برگزار می شود.
حضور چهره های
سرشناس حقوق بشری و
برندگان صلح نوبل فرصت خوبی برای
ترمیم هرچه بیش تر چهره ی حقوق بشری حکومت بود .به
عالوه که دولت ایران در بیش تر اجالس های جهانی حقوق
بشری شرکت فعال داشت.
بایستی اذعان داشت که با وجود آنکه شاه در حوزهی اقتصادی
اجتماعی دست به نوسازی زده بود و در نتیجه طبقهی متوسطجدید و طبقه ی کارگر صنعتی را گسترش داده بود ،ولی در
حوزهی دیگر –حوزهی سیاسی -ناکام بود .در میانهی سالهای
 ۰۹۰۱تا  ۰۹۰۲گروه های مخالف حکومت با الگوبرداری از
جنبش های مسلحانه در دیگر نقاط جهان ،وارد فاز مبارزه ی
مسلحانه شدند .واقعه ی ”سیاهکل“ سرآغاز برخوردهای تند
ساواک و دستگاه امنیتی با مخالفین بود.
برای نخستین بار در اواخر سال  ۰۹۰۱عفو بین الملل با انتشار
گزارشی به تشریح وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی ایران
پرداخت .در این گزارش ضمن اشاره به موضوع شکنجه در
زندان های ایران ،به  ۱۱۱مورد اعدام نیز اشاره شده بود .شاید
این نخستین واکنش در سطح بین المللی در مورد وضعیت
حقوق بشر در ایران بود و با تالش کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی و روزنامه نگاران مستقل اخبار وضعیت زندانیان سیاسی
هرچه بیشتر در رسانه های آزاد انعکاس می یافت.
بر اساس گزارش های عفو بین الملل در سال  ۰۰ ،۰۹۰۱شاعر،
داستان نویس ،کارگردان و استاد دانشگاه زندانی شده بودند .این
گزارش هم چنین از افراد سرشناسی نام می برد که به علت

حقوقی

پرونده ی ویژه

که نمایندگان صلیب سرخ را به زندان ها راه داده و در اجرای
سرپیچی از فرامین دستگاه امنیتی ،به شدت سرزنش شده
تحقیقاتشان آزاد بگذارند ،در نتیجه سه هیات در فواصل زمانی
بودند .در اواخر همین سال ،عفو بین الملل با انتشار گزارش
گوناگون از زندانها بازدید نمودند)1(“.
مفصل تری وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم اعالم کرد.
نتیجه ی بازدید نمایندگان صلیب سرخ تشکیل پرونده ای قطور
این گزارش به شدت مورد استقبال مطبوعات غربی قرار گرفت
از زندان های ایران بر علیه ساواک و دستگاه امنیتی بود که
و بحث های گسترده ای پیرامون آن به راه افتاد .در همین
بعدها در مجامع بین المللی باعث محکومیت هر چه بیش تر
سالها ،کمپین های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی نیز
حکومت پهلوی شد.
بر خشم حکومت میافزود .کمیسیون بینالمللی قضات در ژنو و
در سال های واپسین حکومت پهلوی ،حکومت با اعالم فضای
هم چنین کمیسیون بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان
باز سیاسی ،آزادی گسترده ای به روزنامه ها و فعالین جامعه ی
ملل ،هر یک دولت ایران را به نقض شدید حقوق بشر محکوم
مدنی داد .به باور بسیاری از وفاداران به حکومت پهلوی ،همین
کردند .همزمان با انتقاد سازمان های هوادار حقوق بشر،
فضای باز سیاسی سرآغاز سرنگونی نظام سلطنتی بود.
دانشجویان ایرانی و گروه های مخالف خارج از کشور به منظور
با پیروزی مخالفین و سرنگونی حکومت پهلوی ،انتظار می رفت
افشای فعالیت های ساواک ،اقدام به تشکیل کمیته های ویژه و
مشی تازه ای در برخورد با مخالفین و سران حکومت سابق در
برگزاری راهپیمایی کردند .در پی آن ،روزنامههای با نفوذ غربی
پیش گرفته شود ،اما اعدام های روزهای نخست انقالب نشان
مانند ”ساندی تایمز“ لندن ،مطالب افشاگرانه ای را درباره ی
داد حقوق بشر برای حاکمان جدید نیز محلی از اعراب ندارد .با
نحوه ی کارکرد ساواک به انتشار رساندند .در بحبوحه ی
حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه انقالب بیش از  ۰۱۱تن از
انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال  ۰۹۰۲نیز ،جیمی
مقامات بلند پایهی حکومت سابق در خالل دو ماه بعد از انقالب
کارتر بر اهمیت مسئله ی حقوق بشر در ایران برای ایاالت
طی حکم های دادگاه های
متحده ،تاکید کرد.
انــــقالب اعـــدام گشـــتند.
در همین برهه از زمان ،با وجود
سازمانهای جهانی مدافع حقوق
مخالفت های ساواک ،در نهایت
بشر در اعتراض به این کشتارها،
دولت به ورود نمایندگان صلیب
به محکوم کردن رهبران انقالب
سرخ رضـــایت داد .عباســعلی
و حکومت جدید پرداختند.
خلعتبری وزیر امورخارجه ی
پیشین ایران می گوید” :هنگامی جسد  6تن از سران حکومت پهلوی که در پشت بام مدرسه ی رفاه اعدام شدند :منوچهر خسروداد(باالچپ) ،مهدی هیات نمایندگی سازمان عفو بین
رحیمی (باال راست) ،رصا ناجی (پایین چپ) ،نعمت اهلل نصیری (پایین راست)
الملل هم که اجازه ی ورود و
که در روزنامه ها و سازمان های
بررسی وضعیت زندان ها و دادگاه ها را توسط دولت موقت
مختلف در کشورهای جهان درباره ی تعداد زندانیان سیاسی در
دریافت کرده بود ،در نتیجه ی اولین و آخرین سفر این سازمان
ایران و شرایط زندان ها و رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی
به ایران ،گزارش مفصلی در ژوئن  ۰۹که حاکی از ”قتل“،
مقاالتی منتشر و اعالمیه هایی صادر می گردید ،کمیته ی بین
”شکنجه“” ،اعدام“ و دادگاه های غیرقضایی و غیره بود ،منتشر
المللی صلیب سرخ خواستار شد که براساس قراردادهای بین
ساخت.
المللی از زندان های ایران ،بازدید و گزارش برای مقامات ایرانی
طبق همین گزارش ،فقط در چهار ماهه ی اول بعد از انقالب
تهیه نماید .وزارت خارجه با احترام به تعهدات بین المللی با این
بیش از  ۰۱۱۱۱نفر محاکمه شدند و از این تعداد صدها نفر به
درخواست موافق بود اما ساواک مخالفت می نمود باالخره نظر
اعدام و هزاران نفر منتظر حکم اعدام بودند .اعدام های تابستان
اینجانب مورد تایید پادشاه قرار گرفت و به ساواک ابالغ گردید
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نماینده ی ویژه از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان
 ۰۹۰۹در حمله ی نظامی به کردستان ،کشتار دهه ی  ۲۱در
ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران“ اشاره شد.
زندان و خیابان های ایران و باالخره قتل عام زندانیان سیاسی
در سال  ۰۹١۱کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
در سال  ،)۰۱۲۰( ۰۹١١همه و همه رخدادهایی بود که نگرانی
نمایندهی ویژه ای برای ایران برگزید؛ با این ماموریت که ضمن
مجامع جهانی حقوق بشری را نسبت به آن چه در ایران رخ
برقراری ارتباط با مقامات دولتی ،به بررسی و گزارش وضع
میداد ،برانگخیت و در همهی سالهای آغازین حکومت جدید،
حقوق بشر در ایران بپردازد .آندریاس آگوئیالر اولین نماینده ی
حکومت جمهوری اسالمی صدرنشین کشورهای ناقض حقوق
ویژه ی این کمیسیون بود .انتخاب او اقدام هوشمندانهای بود از
بشر بود و در بیانیه ها و سخنرانی های مقامات جمهوری
سوی کمیسیون حقوق بشر؛ چرا که وی عالوه بر آن که جزو
اسالمی ،حقوق بشر با پسوند ”امریکایی-صهیونیستی“ به کار
برگزارکنندگان اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران بود،
گرفته میشد* .
عضو و یکی از دو رئیس ”کمیسیون ملل متحد برای بررسی و
در نخستین گام جدی نهادهای بین المللی ،کمیسیون حقوق
تحقیق در مورد جنایات شاه“ در فوریه ی ۰۹١۱بود و با ایران
بشر سازمان ملل متحد از دبیرکل سازمان خواست تا گزارش
آشنایی داشت.
جامعی درباره ی وضع حقوق بشر در ایران تهیه و به این
وی پیش تر در مارس  ۰۹١۱همراه با دیگر اعضای کمیسیون
کمیسیون ارائه کند .این گزارش در اواخر سال  ۰۹١۱آماده شد.
مذکور ،به ایران سفر کرده و زودتر از بقیه ی اعضا به نیویورک
در همان حال” ،کمیسیون پیشگیری از تبعیض و حمایت از
بازگشته بود .این کمیسیون ”حقیقت یاب“ پنج نفره ،هیاتی بود
اقلیتها“ ،توجه خود را از مسئله ی بهائیان به مسئلهی وسیع تر
که از سوی کورت والدهایم دبیرکل وقت ملل متحد تشکیل و
یعنی همه ی موارد نقض حقوق بشر در ایران گسترش داد.
ماموریت یافت که در مورد
بهائیان ،به ویژه رهبران آنان،
نقض حقوق بشر در دوران شاه
آماج تــعرض و حمـــله ی
و پیدا کردن راهحلی برای پایان
حکومت جدید و قشـــرهای
دادن به بحران به وجود آمده
متعصب مذهبی در جامعه قرار
بین ایاالت متحده ی امریکا و
گرفـــتند و در واقـــع مقصد
ایران تحقیق کند.
تضعیـف و امحاء جـــامعه ی
بیش از  ۰۱۱۱ایرانی که گفته
بهایی در پیش گرفته شد.
می شد به خاطر شرکت در
در پائیز سال  ،۰۹١۱این
تیرباران برخی اعضای حزب توده پس از کودتای  82مرداد در سال  1228تظاهرات های خیابانی و یا
کمیســیون در قطعـــنامه ای
شکنجه های ساواک معلول
اعالم کرد که گزارش های
شده اند ،به همراه خانواده های جانباختگان ،یک تجمع اعتراضی
رسیده حاکی از نقض گسترده ی حقوق و آزادی های بشر در
در مقابل هتل هیلتون ،محل استقرار این هیات که تشکیل آن
ایران است .محاکمات چند دقیقهای و اعدامهای بدون محاکمه،
موفقیتی برای دولت ایران بود ،به هنگام حضور در تهران،
شکنجه ،دستگیری و توقیف خودسرانه و غیرقانونی ،ایذاء
برگزار کردند .محمد بجویی که ریاست این کمیسیون را به
اقلیت های مذهبی و نبود قوه ی قضاییه ی مستقل و موازین
عهده داشت با حضور در میان تظاهرکنندگان در حالی که تهییج
متعارف قانونی برای تضمین رسیدگی و دادرسی عادالنه در
شده بود قول داد که ابعاد غیر قابل تصور نقض حقوق بشر در
دادگاه های انقالب ،از جمله موارد مطرح در این گزارش شد .در
ایران را به اطالع جهانیان برساند .اما در نهایت و علی رغم
همین قطعنامه برای نخستین بار به ضرورت ”انتخاب یک
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پس از پایان جنگ سرد به نظر می رسید که توسعه ی مبانی
وعده های داده شده در اثر مخالفت آیت اهلل خمینی و
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به یکی از مرکزی ترین مسائل در
”دانشجویان پیروخط امام“ ،کمیسیون حقیقت یاب نتوانست با
سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه
گروگان های امریکایی دیدار کند و یا به اسناد جنایات حکومت
تبدیل شده و بسیاری از جنبش های سیاسی ،توسعه ی مبانی
سابق دسترسی پیدا کند و ماموریت آن با شکست مواجه شد)8( .
حقوق بشر را از اهداف اصلی خود اعالم کرده اند .اما صدور
در سال های نخست ،واکنش های رسمی مقامات ،به تالش
شصت و یک قطعنامه ی حقوق بشری بر علیه دولت ایران تا
نمایندگان ویژه ی کمیسیون حقوق بشر برای جلب همکاری
امروز ،نشان داد که مجامع جهانی حقوق بشری معتقدند،
مقامات دولت ایران از انکار نقض حقوق بشر در ایران فراتر
اراده ی راسخ جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ایران در میان
نمی رفت .اما به تدریج و با افزایش حساسیت حکومت ایران
دولتمردان ایرانی وجود ندارد.
نسبت به افکار بین المللی ،این واکنش به ایراد اتهامات متقابل
مقامات جمهوری اسالمی همواره مجامع جهانی حقوق بشری و
از یکسو و تالش برای توجیه خودداری از همکاری ایشان از
دول غربی را متهم به برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر
سوی دیگر ،تبدیل شده بود .در بهره جویی از تاکتیک تازه،
ایران در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی میکنند اما
دیپلمات های جمهوری اسالمی برای ارائه ی پاسخ به
واقعیت امر این است که با افزایش دخالت دولت در احوال
پرسش های آگوئیالر ،و رینالدو گالیندوپل(دومین نماینده ی
شخصی ملت ،موارد نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته
ویژه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در پی استعفای
است .در رژیم پادشاهی اقلیت های دینی یهودی ،مسیحی و
آگوئیالر به این سمت انتخاب شد) ،نخست تحقق دو شرط را
زرتشتی هیچ محدودیتی نداشتند .بهائیان هم کانون ها و
الزم می دیدند .شرط اول پرداختن به موضوع تروریسم و
انجمن های خود را داشتند؛ هرچند گهگاه شاه بر بهائیان
مخالفان جمهوری اسالمی ،به ویژه گروه هایی که در فاز
فشارهایی وارد می کرد .دادگاه ها آئین دادرسی را تا حدی
مبارزه ی مسلحانه بودند ،باز می گشت و شرط دوم این بود که
مراعات می کردند .زنان در اجتماع از آزادی عمل بیش تری
نماینده ی ویژه ی سازمان ملل متحد بهائیت را مذهب قلمداد
برخوردار بودند و نوع پوشش آنان موضوع بغرنجی نبود و از نظر
نکند؛ این دو شرط ،آشکارا دستاویزی شد برای طفره رفتن از
شغلی و تحصیلی در حال پیمودن پله های ترقی بودند .به قول
پاسخ به پرسش ها و ایرادهای کمیسیون حقوق بشر سازمان
ملل متحد و نمایندگان ویژه اش (.تیرباران یازده تن متهم به ” ضد انقالب“ در فرودگاه سنندج بعد از یک محاکمه ی چند دقیقه ای در شهریور عامیانه ای”علی رغم نبود آزادی
ماه سال  /1272عکس از جهانگیر رزمی
)2
سیاسی ،مردم از آزادی اجتماعی
تا سـال  ۰۹١١مجمـــع عمومی
در همهی امور برخوردار بودند“.
سـازمان ملل چــــهار بار متوالی
منابع:
 -1ســـاواک در خـــارج از کشور ،ماهنامه ی
دولت ایران را به نقـــض فاحش
دوران ،شمارهی  ،41آذرماه سال 1221
حقـوق بشر متهــم کرد و اقدام
 -8مصداقی ،ایرج ،آندریاس آگوئیالر اولین
نماینده ویژه ی بررسی وضعیت حقوق بشر در
به صدور قطعنامه کرد .در کنار
ایران ،نه زیستن نه مرگ
گـــــزارش هــای ساالنــــه ی
 -2افشاری ،رضا ،نقض حقوق بشر بهائیان در
سازمانهای جهانی حقوق بشری،
جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد مطالعات ایران
* پس از اولین واکنش رسمی در برابر
کمیسیون حقوق بشر ملل متحد
اعتراض سازمان های مدافع حقوق بشر که آیت اهلل خمینی طی سخنرانی خود در  ۱خرداد
نیز تا سال  ،۰۹١١هشت سال پیاپی با صدور قطعنامه نسبت به
ماه سال  ۰۱۱١این اصطالح را به کار برد ،استفاده از چنین پسوندی برای حقوق بشر باب
شد.
وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هشدار داده بود.
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انقالب  ،75روشنفکران و روسپیان محلهی غم

اجتماعی و سیاسی را توجیه می کند.
انقالب بهمن  75هم از این قاعده مستثنی نبود .مقایسه ی
خواست ها و انتظارات مجموعه ی انقالبیون و مدافعان سلطنت
پهلوی ،بروز شکافی عمیق در سطوح سیاسی و اجتماعی را
نشان میداد .اما موضوع دوم در تحلیل هر انقالب مسیر حرکت
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آن نشد .انقالب  ۱۰در عمل از چه
زمانی شروع به تغییر کرد.؟ پاسخ روشن بود؛ صدای ضجه های
روسپیان شهر نو که زنده زنده در آتش می سوختند و صدای
هلهله ی شادی مردانی که با مشت هایی گره کرده و چشمانی
مشتاق به تماشا نشسته بودند ،خبر از واقعهای جدید میداد .این

اندیشه

پیش روی انقالبیون را
تصویر اول :دختری جوان با اسلحه ای در دستانش ،با چشمانی
نشان می دهد .این که آیا
پر غرور و نگاهی مصمم ،درحالیکه باد سرد زمستانی گیسوان
گسست مزبور مثبت است
پریشانش را نوازش می کند ،بر فراز تانکی در تهران در روزهای
یا منفی؟ به تعبیر دیگر رو
منتهی به انقالب بهمن  .75تصویری است نمادین از انقالبی
به پیش است یا چشم به
که نمایندگانش روشنفکران و مبارزان آزادی خواه بودند؛ با
گذشته دارد )1(.در انقالب
خواستهایی تجددگرایانه و ضد استبدادی.
بهمن  ،75اگر چه گسست
تصویر دوم :مردانی با مشتانی گره کرده و چشمانی حریصان،
وجود داشت ،ولی بیش از
بدن جزغالهی زنی از ساکنان محلهی غم را دور میگردانند؛ در
آن که جهت گیری اش رو
همان روزهای منتهی به انقالب به نشانه ی پیروزی .تصویری
به جلو باشد ،رو به گذشته بود .خواستگاه ،ســـاختار آموزشی،
است نمادین از انقالبی به رهبری روحانیت مذهبی که اجرای
کالم و در کل منظومه ی فکری-ذهنی روحانیت ،گسستی را
قوانین شرع و احکام اسالمی را در فردای پیروزی انقالب ،نوید
رهبری کرد که رویای بازگشت به گذشته ای آرمانی را نوید
میدادند.
می داد .ایدئولوژی بازگشت به خویشتن نیز زمینه های عمومی
این دو تصویر ،از معروف ترین تصاویر روزهای پیروزی انقالب
توجیه چنین گسستی را در اختیار آنان گذاشت .اما آیا این
بهمن  75است .انقالبی که به تعبیری آخرین انقالب کالسیک
گسست در مسیر گذشته از همان ابتدا قابل پیش بینی بود؟
قرن بیستم بود .تحولی پرشتاب که بسیاری از تحلیلگران وطنی
خشونت در کوران حوادث انقالب بر علیه ساکنان محلهی غم و
از چپ تا راست از درک واقعیت آن عاجز ماندند .به راستی کدام
آغاز محدودیت های سیستماتیک بر علیه کلیت جامعه ی زنان،
یک از دو تصویر بازتابی واقعی از ماهیت حقیقی این انقالب
در ماه های پس از انقالب ،ریشه
بود؟ به عبارت کلی تر انقالب 75
انتظار بر این است که میان انقالبیون -پیش
درکدام خصلت انقالب داشت؟
گسستی به پیش بود یا حرکتی شتابان
برندگان انقالب -و نیروهای حکومت مستقر  -روشنفکران عرفگرا و مبارزین
به گذشتههایی آرمانی؟
در تحلیل هر انقالب بیش از هر چیز حافظان وضع موجود -گسستی جدی وجود دارد .آزادیخواه در میانه ی این تحوالت ،چه
دو موضوع مورد توجه است .اول شکافی عمیق که بروز تغییرات اجتماعی و سیاسی را نقشی داشتند؟
این که ،انتظار بر این است که میان توجیه میکند .انقالب بهمن  57هم از این قاعده چشمان نابینای روشنفکران
مستثنی نبود .مقایسهی خواستها و انتظارات
در کوران حوادث انقالب وقایعی رخ
انقالبیون -پیش برندگان انقالب -و
نیروهای حکومت مستقر -حافظان مجموعهی انقالبیون و مدافعان سلطنت پهلوی ،بروز داد که سوالی اساسی را پیش روی
وضع موجود -گسستی جدی وجود شکافی عمیق در سطوح سیاسی و اجتماعی را نشان روشنفکران عرفی قرار می دهد که به
میداد.
نظر می رسد در آن سال ها توجهی به
دارد .شکافی عمیق که بروز تغییرات
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واکنش روشنفکران در مجموع منفعالنه بود .بسیاری از آنان
واقعه و حوادثی از این دست به روشنی جهت انقالب را نشان
مسئله ی حجاب را در شرایط انقالب امری فرعی قلمداد
می داد .الزم نبود سال ها صبر کنند تا یک به یک و به
می کردند .به زعم آنان امورات مهم تری به جز حجاب اجباری
شیوه هایی متفاوت از عرصه ی سیاسی حذف شوند تا به درک
برای توجه وجود داشت .برای نمونه سیمین دانشور در یادداشتی
درستی از روند تحوالت و تغییر شکل انقالب برسند و این
در روزنامه ی کیهان حجاب را مسئله ای فرعی دانسته و از هر
درست همان روزهایی بود که روشنفکران سرمست از پیروزی
دو گروه طرفداران و مخالفان حجاب خواسته بود که بهانه به
انقالب و برچیده شدن بساط سلطنت ،در فکر مدیریت حکومت
دست ضد انقالب ندهند و به مسائل مهم تر بپردازند )2(.هما
جدید بودند .حادثه ی روسپیان محله ی غم که روشنفکران
ناطق از تاریخ دانان برجسته نیز ،در مقاله ای در همان روزها،
چشم بر آن بستند ،حلول بنیادگرایی در کالبد انقالب  75را نوید
واکنشی مشابه نشان داد .وی در مقاله اش چنین نوشت” :ما
می داد .سکوت بسیاری از روشنفکران و آزادیخواهان در برابر
نباید در این شرایط مسئله ای به نام مسئله ی زن داشته باشیم.
خشونت های روزهای آغازین انقالب ،بیش و پیش از هر چیز
یک بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند،
زمینه ساز تداوم خشونت ها شد و در این میان زنان قربانیان
بنابراین برای این مسئله نباید درگیری ایجاد کنیم .باید با
اصلی بودند .به گواه اسناد و مدارک و مقاالت منتشر شده در
مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم؛ به شرط
روزنامه های سال  ،۰۱۱۰اولین جرقه های حجاب اجباری و
آن که ما بدانیم به نام ما توطئه نمی شود و نظام شاهنشاهی
اعمال فشار و محدودیت بر زنان در اسفند سال  ۰۱۱۰یعنی
برگردانده نمیشود)6(“.
کم تر از یک ماه پس از پیروزی انقالب ،زده شد .یک روز پیش
برخی جریانات چپ نیز ضمن انتقاد از عمده کردن مسئلهی زن
از هشتم مارس ،روز جهانی زن ،در حالی که گروههای مختلف
و حجاب ،آن را امری روشنفکرانه و دور از نیازهای واقعی
سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در
جامعه ی آن روز ایران خواندند .حتی روحانی آزاد اندیشی
ایران بودند ،روزنامه ی کیهان با این تیتر منتشر شد” :زنان باید
هم چون طالقانی که در صف بندی نیروهای انقالبی در جبههی
با حجاب به ادارات بروند“ .در صفحهی اول این روزنامه به نقل
روشنفکران عرفی قرار می گرفت نیز ،در مصاحبهای تالش کرد
از آیت اهلل خمینی نوشه شده بود” :در وزارتخانه ی اسالمی نباید
که مخالفان حجاب اجباری را به پذیرش حجاب قانع سازد.
معصیت بشود .در وزارتخانه های اسالمی نباید زن های لخت
روزنامه ی کیهان در تاریخ  ۰۱اسفند ماه مصاحبه ی مفصلی با
بیایند .زن ها بروند اما با حجاب باشند .مانعی ندارد بروند کار
آیت اهلل طالقانی در مورد
کنند ،لیکن با حجاب شرعی
مسئله ی حجاب انجام داد.
باشند)8(“.
در بخشی از ایـــن مصاحبه
در اعتـــراض به حجـــاب
آمده است” :هو و جنجال راه
اجباری تظاهرات و تجمعات
نیاندازند .همان طور که بارها
نسبتاً گسترده ای در تهران و
گفتیم ،همه ی حقوق حقه ی
چند شهر دیگرشکل گرفت.
زنان در اسالم و در محیط
گروههای مختـــلف زنان از
جمهوری اسالمی محفــوظ
دانشآموز و دانشجو گرفته تا
خواهد مـــاند و از آن هـــا
کــارمند و فـــعال سیاسی
خواهش میکنیم که با لباس
و اجتماعی در این تظاهرات
گرداندن جسد سوخته ی یکی از زنان روسپی در شهرنو/عکس از آژانس عکس مگنوم
ساده ،با وقار ،روسری هم
شرکت کردند .با این وجود
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روی سرشان بیاندازد .به جایی بر نمی خورد .آن هایی هم که
می خواهند مویشان خراب نشود اگر روی مویشان روسری
بیاندازند ،بهتر است و بیش تر محفوظ میماند ...یک جوانی که
وسیله ی زن گرفتن ندارد ،وسیله ی کار ندارد ،زندگی اش سر و
سامان ندارد ،وقتی این زن را با این صورت می بیند ،که گاهی
یک پیرزن پنجاه شصت ساله خودش را مثل یک دختر ۰۱
ساله نمایش می دهد ،توی خیابان یا سر کوچه ،این بیچاره
اذیتش می کند ،ناراحتش می کند و این یک جور آزار جوان ها
است و امیدواریم که بعد از این جوان های ما هم سر و سامان
پیدا کنند ...اجباری حتی برای زن های مسلمان هم نیست .چه
اجباری؟ حضرت آیتاهلل خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که
به فرزندش نصیحت می کند راهنمایی اش می کند که شما
این جور باشید به این سبک باشید )7(“.اما برخالف نظر آقای
طالقانی ،این نصیحتی پدرانه نبود .دوسال بعد در تیرماه سال
 ،71آیت اهلل خمینی شدید ًا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز
نشانه های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده است.
وی به دولت بنی صدر  ۰۱روز فرصت داد تا ادارات را اسالمی
کند .بعد از این سخنان از صبح شنبه  ۰۱تیرماه  ۰۱۱۹ورود
زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد .شاید یکی از عمده
دالیل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان
دانست.
با افزایش تدریجی قدرت بنیادگرایان مذهبی ،رقبای عرفی گرا
یک به یک از صحنه ی
سیاسی حذف می شدند.
زندان ،مرگ و یا ترک
وطن سرنوشت محتومی
بود که هـــمگی بـا آن
دست به گریــبان بودند.
در این دوره ی سرنوشت
سـاز جامعه ی روشـــن
فکری به جــای تالش
بـرای دفـــاع از حـــق
انتخاب زنان ،مصلــحت روایت شده که این زن طرفدار سلطنت پهلوی بوده و به همین خاطر در شهر گردانده می شود/عکس از آژانس مگنوم
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 -1قادری ،حاتم ،در مرز اندیشه،
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اندیشه

اندیشانه راه سکوت برگزید و در عمل برخالف سرشت
عرفی گرایانهی خود زمینه ی الزم را برای اجرای قوانین شرع و
اعمال محدودیت فراهم کرد .محدودیت هایی که در نهایت
گریبانگیر خود روشنفکران شد.
سخن پایانی
وقتی امروز بعد از سی و شش سال به تاریخ حوادث انقالب
بهمن  75و استقرار حکومت جمهوری اسالمی می نگریم ،به
نظر می رسد تصویر تن سوخته ی زنان روسپی محله ی غم،
بازتاب روشن تری از ماهیت این انقالب باشد .تن سوخته ی
آنها ،نشانی از دگردیسی در یک انقالب بود .نمادی از گسستی
رو به عقب که نویدگر گذشته هایی دور بود .نمادی از حلول
خشونت در کالبد انقالب  ۱۰بود .بدین ترتیب درست در همان
روزهای منتهی به سقوط سلطنت پهلوی ،انقالبی که بخش
عمده ای از مدافعان و مدعیانش روشنفکران و تجددگرایان و
مبارزین برخواسته از طبقهی متوسطه نوگرا و عرفی بودند ،تغییر
جهت داد و در مسیر تقدیس خشونت قرار گرفت .نوگرایی جای
خود را به کهنه پرستی داد و زنان که در صف اول انقالب بودند
به پستوی خانه ها رانده شدند .شاید طنز تلخ تاریخ است.
حکومتی که نویدگر برکشیدن مستضعفان بود ،اولین گام های
استقرار خود را با سوزاندن مطرودین و حذف شدگان جامعه آغاز
کرد؛ روسپیان .آنها که ساکنان محلهی غم بودند.

پرونده ی ویژه

فرهنگی

میزان سانسور در ایران از کودتای  82مرداد تاکنون
بـر اســـاس گــــزارش
”گزارشگران بدون مرز“
از لحــاظ سانسور دولتی،
کشور ایران پــس از سه
کشور ترکمنستان ،کــره
شمالی و اریتره بدترین
وضعیت را در جهان دارد.
ایـــن سانـــســــور در
بخـش های گوناگـــونی
چون نشریات ،فیلم ،فضای مجازی،
شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و کتاب
صورت می گیرد .گزارش حاضر در این میان نگاه کوتاهی دارد
به سانسور کتاب و نشریات در ایران پس از کودتای بیست و
هشت مرداد در دورهی حکومت پهلوی دوم تا به دورهی اخیر.
()1

انواع سانسور
در ایران و به طور کلی دیگر کشورها بیش و کم سانسور در سه
حوزه و با سه انگیزه یا دیدگاه صورت میگیرد.
نخست؛ سانسور سیاسی که از سوی متولیان در قدرت برای
کنترل مخالفان و رقبای سیاسی خود و در جهت برقراری
هژمونی دیدگاه رسمی نظام حکومتی اعمال میشود.
دوم؛ سانسور اخالقی و اجتماعی که متولیان با تمسک به حفظ
شئونات جامعه آن را به کار میبندند.
سوم؛ سانسور دینی که دست اندرکاران امر ممیزی به بهانه ی
حفظ دین و ارزش های دینی ،دست به سانسور آثاری که در
تعارض یا رقابت با آموزههای دین رسمی جامعه است ،میزنند.
گفتنی است که هرچند هر سه نوع سانسور نیز در هر دو دورهی
پهلوی اول و دوم و نیز جمهوری اسالمی وجود داشته است ،اما
پس از انقالب ،سانسور به بهانه های اخالقی و مذهبی با شدت
و حدت بیش تری صورت گرفته است و از این رو افزون بر
حوزهی سیاست ،حوزههای فراگیرتری را تحت نظارت و کنترل
سختگیرانهی خود درآورده است.
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روشهای کلی سانسور
به طور کلی روش های اصلی سانسور به چند شکل تقسیم
میشود.
نخست؛ سانسور پیش از انتشار :در این شیوه ،نشریات ،کتاب ها
و یا دیگر محصوالت فرهنگی ،پیش از انتشار بازبینی می شوند
و در صورت صالحدید ممیزان ،مورد جرح و تعدیل یا حتی
توقیف قرار میگیرند .در حالیکه در بسیاری از کشورها ،مگر در
موارد خاصی ،برای نمونه آثار کودک و نوجوان ،ممیزی پیش از
چاپ وجود ندارد اما در ایران و در هر دو دوره این نوع نظارت
برقرار بوده و پس از انقالب ،سخت گیری بیش تری به ویژه
برای چاپ کتاب اعمال می شود .به عالوه طوالنی بودن زمان
بررسی کتاب در جمهوری اسالمی خود بدل به نوعی شیوه ی
سانسور غیر مستقیم شده است.
دوم؛ سانسور پس از انتشار :گاهی ممکن است به سببهای فنی
اعم از عدم دقت و سرعت در کنترل مطالب روزنامه ،سانسور
پس از انتشار صورت بگیرد که در این صورت با کتاب یا
نشریهی مورد نظر برخورد میشود و بعضاً ناشر یا نویسنده تحت
تعقیب قرار خواهد گرفت.
سوم؛ سانسور فراقانونی :گاه افزون بر قوانین و ضوابط مشخصی
برای ممیزی و سانسور ،سانسورهایی فراقانونی نیز رخ می دهد.
برای نمونه گروههای فشار به رغم کسب مجوز چاپ برخی آثار،
موانع و مشکالتی برای اثر یا ناشر و نویسنده و توزیع کننده ی
آن به وجود آورده اند؛ یا حتی کارگزاران سانسور فراتر از قوانین
مصوب دولتی به سلیقه ی شخصی و حتی خالف قانون رسمی،
دست به ایجاد مانع و محدودیت و توقیف یک اثر زده اند .این
نوع سانسور نیز پس از انقالب بیش از دورهی پیشین دیده شده
است.
چهارم؛ سانسور به شیوه های دیگر :کارگزاران گاهی با ایجاد
برخی موانع ،برای نمونه عدم خدمات رسانی به ناشران ،یا ایجاد
موانع اقتصادی ،دست به گونهای سانسور زدهاند.
سانسور در ایران پس از کودتای  82مرداد
پس از کودتای  82مرداد ماه سال  ،1228دایره ای با نام
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فرهنگی

”دایره ی ممیزی“ در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شد که
ممیزی نشریات ،اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار
کتب مذهبی را در حیطه ی وظایف خود داشت اما ممیزی
سیاسی کماکان بر عهدهی ساواک بود.
در الیحه ی قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک
مجلس در مردادماه سال  1226که در شرایط پس از کودتای
 82مرداد ،تدوین شده بود برای نخستین بار در قوانین
مطبوعاتی ایران ،لغو اختیار اجازه ی انتشار روزنامه و مجله به
وزارت کشور و همچنین کمیسیون مطبوعات داده شد .همچنین
الیحه ی مطبوعاتی  1226به فرمانداری محل ،اختیار تعطیلی
روزنامه یا مجله را بخشید.
حکومت های پس از  82مرداد ،برای محدود کردن مطبوعات
عمالً به مقررات الیحه ی قانونی  1226توجهی نداشتند و به
تصمیمات و اقدامات خودسرانه ی خویش برای تسلط هر چه
ال به موجب تصویب نامهای
بیش تر بر مطبوعات ادامه دادند .مث ً
که در  87اسفند ماه سال  ،1261در دوره ی نخست وزیری
اسداهلل علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی ،وضع شد بر خالف
اصل  82متمم قانون اساسی ،به منظور توقیف و تعطیلی
روزنامه ها ،حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد؛ مجالت و
روزنامه هایی که در تهران منتشر می شد نباید از سه هزار برای
روزنامه و پنج هزار برای مجالت کمتر میشد .هر چند در عمل
کمیسیون پیش بینی شده در تصویب نامه ی مذکور ،هیچ گاه
تشکیل نشد اما دوازده سال بعد یعنی در اواخر مرداد ماه سال
 1272که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت
اطالعات ،ده ها روزنامه و مجله توقیف و
تعطیل شد ،غالمرضا کیانپور ،وزیر
اطالعات وقت ،برای توجیه این اقدام
خودسرانه ،به همین تصویب نامه استناد و
مطبوعات تعطیل شده را کم تیراژ معرفی
کرد)8(.
هم چنین ”ممیزی پس از چاپ و پیش از
انتشار“  ،طرحی بود که توسط امیرعباس
هویدا ریخته شد .منقول است بعد از تاسیس ”حزب رستاخیز“

در سال  ، 1267ساواک مستقیم ًا بخش بزرگی از انتشارات را از
طریق وزارتخانه های آموزش و پرورش ،بهداری و سازمان جلب
سیاحان (گردشگری امروزی) کنترل می کرد .نتیجه ی این
کنترل رو به انحصار و اعمال محدودیت در دایره ای بسته تر،
افت شدید تعداد عناوین بازار نشر در سالهای پایانی دههی 62
بود)2(.
ممیزی کتاب در زمان پهلوی دوم ،ابتدا توسط ”اداره ی
نگارش“ (اداره ی کتاب فعلی) انجام می شد که از توابع وزارت
فرهنگ و هنر بود .بررس های این اداره ،در سانسور کتاب هیچ
قانون یا چارچوبی پیش رو نداشتند و به درد اعمال سلیقه دچار
بودند و چون چارچوبی در کار نبود ،الجرم هرچه را فکر
می کردند ممکن است یک زمانی برای ایشان دردسرساز شود،
خود به خود حذف می کردند که نمونه ای از همین حذفیات،
سانسور کتاب های شکسپیر به دلیل احتمالی اهانت به شخص
پادشاه بود .کتابخانهی ملی نیز با وجود یدک کشیدن بار سنگین
معنایی اسمش ،وظیفه ی خطیر دیگری را هم عهده دار بود .آن
زمان مقرر بود از هر کتاب برای گرفتن شماره ثبت ،سه نسخه
به کتابخانه ی ملی ارسال شود .این شماره ثبت ،عالوه بر آنکه
دسترسی عامالن ممیزی را به کتابها آسان میکرد ،نویسنده و
ناشر را نیز به درد العالج خودسانسوری مبتال کرده بود .در
قانون مصوبه ی سال  1268تاسیس وزارت اطالعات وقت ذکر
شده بود که نظارت بر اجرای ماده ی اول قانون مطبوعات بر
عهده ی وزارت اطالعات است .پس از تغییر نام و گسترش
محدوده ی مسئولیت وزارت اطالعات به ”وزارت اطالعات و
جهانگردی“ در سال  ،1278نظارت و هدایت
امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی ،به جهت
تامین مصالح ملی ،برعهده ی وزارت جدید
قرار گرفت .اداره ی نگارش وزارت فرهنگ
نیز ابتدا مسئول نظارت بر تهیهی کتب درسی
بود که پس از تغییر نام و ساخت وزارت
فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر ،مجری
ممیزی و نظارت بر کتاب شد .اداره ی چهارم
سازمان اطالعات و امنیت (ساواک) نیز در همین دوران عهدهدار
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بود)6(.

و مامور ممیزی و نظارت بر فعالیتهای ادبی و هنری
اوج و افول یکبارهی مطبوعات
مطبوعات در چند ماه پایانی حکومت پهلوی ،با نعمت کاهش
سانسور و حتی در روزهای پایانی منتهی به انقالب بهمن  75به
نوعی با رفع کامل آن مواجه شدند .بر این اساس انتظار میرفت
که پس از انقالب مطبوعات دوران شکوفایی خود را تجربه
کنند .در ماه های اولیه ی پس از انقالب ،شاهد حضور نشریات
متعدد با مضامین مختلف سیاسی  ،اجتماعی و غیره بودیم که
حتی اغلب آن ها یا صاحب امتیاز و مدیرمسئول نداشتند و تنها
در  7ماهه ی اول انقالب تعداد  45عنوان روزنامه ی یومیه ،
هفتگی و ماهانه در تهران و شهرستان ها منتشر شد .اما این
وضعیت آزادی بیان دیری نپایید و برخورد گسترده با آن شاید
اولین بار مربوط به مردماه ماه سال  ،1272که قریب به 88
روزنامه و مجله توقیف شدند ،بود .تعدادی از این نشریات
مربوط به سازمان ها و احزاب سیاسی بودند؛ به عنوان نمونه
نشریات پیکار ،کار ،مردم ،جوان ،تهران مصور ،یولداش ،تهران،
گزارش روز و غیره .هم چنین گفته می شود از تعداد بیش از
 1822نشریه که از اولین ماه های پیروزی انقالب تا پایان 4
ماهه ی نخست سال  1246منتشر می شدند ،نزدیک به 222
مورد به علل گوناگون تعطیل یا توقیف شدند که چنین میزان
سانسوری ،دستکم به جهت کمیت ،در تاریخ ایران بی سابقه
قلمداد میشود)7(.
نهادهای مجری سانسور پس از انقالب
به شکل رسمی ،اداره ی مشخصی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به نام اداره ی ممیزی کتاب کار
نظارت و سانسور کتاب را بر عهده
دارد؛ با این حال ،بسیاری نهادهای
دیگر نیز در این باره با این اداره
همکاری می کنند .از این جمله،
شورای عالی انقالب فرهنگی و
وزارت علوم و فناوری در سیاستگذاری و نهادهایی نیز مانند
دفتر های حراست ،گزینش ،نهادهای سیاسی-عقیدتی،
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سازمان های نظارت ،دفترهای بسیج و گروه های امر به معروف
و نهی از منکر در کار اجرایی سانسور به اداره ی ممیزی کمک
می کنند .هم چنین درباره ی کنترل مطبوعات نیز باید از هیات
رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی یاد کرد.
شکلها و شیوه های گوناگون سانسور در دورهی جدید
در ایران سانسور به شکل های گوناگونی اجرا می شود .رایج
ترین شیوهها ،به ترتیب از این قرارند:
نخست؛ سانسور بخشهایی از اثر که شامل حذف بخشهایی از
کتاب ،از حذف برخی فصول گرفته تا حذف برخی عبارت ها و
جمالت ،می شود .برای نمونه رمان شوخی میالن کوندرا با
حذف یک فصل از کتاب اجازهی چاپ دریافت کرد و نمونههای
بیشمار دیگر.
دوم؛ تغییر برخی واژه ها و جمالت .برای نمونه رمان سفر به
شرق هرمان هسه به شرط تغییر نام فاطمه که نام معشوقه ی
قهرمان مرد داستان بود ،اجازه ی انتشار گرفت .کارمندان
سانسور در ایران اتوماتیک وار در رمان ها و گاه حتی در
کتاب های فنی یا واژه نامه ها ،واژه هایی مانند شراب را به
نوشیدنی ،گوشت خوک را به گوشت گاو ،سینه ها را به باال تنه،
اسرائیل را به فلسطین ،اورشلیم را به بیت المقدس ،میخانه را به
کافه و غیره تغییر میدهند.
سوم؛ عدم اجازه ی انتشار به کل یک اثر .گاهی نیز مامور
سانسور حذف های موردی و یا تغییر عبارات را کافی نمی داند و
کتابی را غیر قابل انتشار اعالم می کند .نمونه های این امر نیز
بسیار فراوان هستند .تنها برای
مصداق مشت نمونهی خروار به ذکر
چند مورد بسنده میکنیم :قمارباز اثر
داستایفسکی ،خنده در تاریکی اثر
ناباکف ،آگراندیسمان اثر خولیو
کورتاسار ،فاسق خانم چاترلی اثر
دی.اچ .الرنس ،اولیس اثر جیمز
جویس و غیره.
چهارم؛ توقیف یا سانسور کتاب های دارای مجوز چاپ در
مرحله ی چاپ مجدد .در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد
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منابع:
 .1برای مطالعهی بیشتر ر.ک به :
 نجفی ،رضا ،مختصری از آغاز تا امروز سانسور در ایران ،ماهنامه ی خط صلح ،ش ،25ص1
 نجفی ،رضا ،نگاهی به بازار سیاه کتاب در ایران و غیاب قانونی به نام کپی رایت،ماهنامهی خط صلح ،ش  ،28ص 18
 -8اسدی طاری ،محمد حسن ،نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسور در
ایران
 -2نگاهی به ممیزی از دوره قاجار تا انقالب ،وبسایت تاریخ ایرانی به نقل از روزنامه ی
شرق 12 ،شهریورماه 1212
 -6پیشین.
 -7ساعی ،منصور ،آزادی مطبوعات بعد از انقالب-فرازها و فرودها ،آفتاب 81 ،آذرماه
سال 1227

فرهنگی

اعالم شد مجوز کتاب هایی که پیش از این دولت ،به ویژه در
دورهی خاتمی صادره شده ،اعتبار ندارد و میباید دوباره تقاضای
مجوز صورت گیرد .چند نمونه از خیل کتاب هایی که در این
روند اجازه ی چاپ دوباره نیافتند عبارت هستند از :صد سال
تنهایی اثر مارکز ،گور به گور اثر ویلیام فاکنر ،کوری اثر
ساراماگو ،آخرین وسوسه ی مسیح اثر نیکوس کازانتاکیس،
همهی آثار پائولو کوئیلو و غیره .در برخی موارد حتی کتابهایی
که خود وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد مجوز چاپ آن را داده
بود ،توقیف و جمع آوری شدند؛ برای نمونه خاطره ی دلبرکان
غمگین من اثر مارکز.
پنجم؛ بایکوت برخی ناشران .در برخی موارد فارغ از این که
ناشری چه کتابی را برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد ارائه
می دهد ،به دلیل آن که خود ناشر به دالیلی نامش در فهرست
سیاه دولت قرار دارد ،کتاب های آن در اداره ی سانسور بایکوت
می شوند .برای نمونه کتاب های انتشارات آگاه با وجود داشتن
پروانه ی نشر ،سال هاست بدون پاسخ در اداره ی سانسور مانده
است و مجوز دریافت نمیکنند.
ششم؛ بایکوت برخی
نـــویسندگــــان یـا
مترجمان .آثــار برخی
نویسندگان یا حـــتی
مترجــــمان ،فارغ از
این که خود اثـر دارای
اشکال شمرده میشود
یا خیر ،بــه سبب قرار
گرفتن نام نویسنده یا مترجم در فهرست سیاه وزارت ارشاد،
شانسی برای چاپ ندارند .برای نمونه آثار فروید ،آثار ماکس وبر
(پس از حمله ی آیت اهلل خامنه ای به علوم انسانی غربی)،
صادق هدایت ،آثار پائولو کوئیلو و نیز به طور کلی آثار
نویسندگان یا مترجمان مخالف یا منتقد جمهوری اسالمی یا
حتی رهبر فعلی آن .جالب این است که در این فهرست حتی
می توان افرادی مذهبی یا انقالبیون سابق و از بنیان گزاران
جمهوری اسالمی را نیز یافت .برای نمونه بسیاری از آثار آیت

اهلل بهشتی اکنون اجازه ی چاپ ندارند یا پس از ابراز برخی
انتقادهای مالیم از سوی هاشمی رفسنجانی که هنوز از رهبران
جمهوری اسالمی شمرده می شود ،جلد هفتم خاطرات او به نام
به سوی سرنوشت ،ابتدا توقیف و سپس در چاپ های بعدی با
سانسور منتشر شد.
هفتم؛ لغو پروانه ی انتشارات .برخی از ناشران مواجه با لغو جواز
نشر خود شدند از جمله باید از نشر چشمه نام برد که مدیر آن
رئیس اتحادیه ی ناشران ایران نیز بود یا انتشارات کاروان که
مدیر آن به سبب شهادت درباره ی کشته شدن ندا آقا سلطان،
یکی از معترضان اعتراضات خیابانی به دست نیروهای دولتی،
ناچار به ترک کشور شد.
هشتم؛ دیگر شیوه ها .وزارت ارشاد در طول تمام این سالها ،به
شیوه های دیگری نیز در کار ناشران منتقد اخالل ایجاد می کند
از جمله عدم اجازهی شرکت در نمایشگاههای بین المللی کتاب،
عدم ارائه ی کاغذ دولتی به این ناشران ،عدم خریداری
کتاب های این ناشران برای شبکهی کتابخانه ها ،تاخیرهای گاه
چند ساله در صدور مجوز چاپ ،تاخیر در صدور اجازه ی خروج
کتــاب از چاپخـــانه،
بایکوت این ناشران و
آثارشان در جشنواره ها
و نــشریات دولـــتی،
کارشــــکنی هـــای
بروکراتیک و غیره.

پرونده ی ویژه

اندیشه

رویکرد آیت اهلل منتظری و آیت اهلل خمینی در قبال حقوق بشر
شایسته است که
دیدگاه های افراد نسبت
به یک مقوله را در
پروفایل ها و بازه های
زمانی متفاوت ارزیابی
کنیم .در رابطه با
دیدگاه های آیت اهلل
منتظری هم در زمان
تدوین قانون اساسی،
زمانی که قائم مقام رهبری بود و زمانی
که موضع گیری هایش منجر به عزل ایشان از قائم مقامی شده
است و تا آخرین روزهای حیاتشان ،تفاوت های چشم گیری
وجود دارد.
آقای منتظری ،قبل از انقالب برای دفاع از آزادیها و مبارزه با
ظلم به زندان می رود؛ بعد از انقالب و در سال اول انقالب
مواضعی اتخاذ میکند که میتوان گفت هماهنگ با نظام بوده
است و به همین جهت هم قائم مقام رهبری می شود .اعتقاد
آقای منتظری در ابتدا به تئوری والیت فقیه ،اگر از آقای
خمینی بیشتر نبود ،کم تر هم نبود .ممکن است آقای خمینی در
گمان بعضی ها در رابطه با اختیارات ولی فقیه فریب کاری کرده
باشند اما به هر حال حداقل وقتی در موضع گیری های زبانی
نگاهی واقع بینانه داشته باشیم ،آقای منتظری خیلی اختیارات
بیش تر و گسترده تری را بر ولی فقیه قائل است .نمونه اش در
هنگام تدوین اصل  112قانون اساسی که اختیارات رهبر را
تعیین و اصالح میکند؛ بسیاری از افرادی که در مجلس تدوین
قانون اساسی بوده اند ،هم چون آقای مکارم شیرازی ،معتقد
بودند بخشی از این اختیارات باید به رئیسجمهور داده بشود اما
آقای منتظری معتقد بودند که حتی رئیس جمهور باید توسط
رهبر تعیین بشود یا دستکم چند نفر را رهبر برگزیند و مردم از
بین آن ها یکی را انتخاب کنند .حتی این عبارت را به کار
میبردند که ”ما نمی دانیم چه الدنگی رئیسجمهور میشود که
بخواهیم به او آن قدر اختیار بدهیم“ .این نظرات آقای منتظری
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در سال  1272است .نمونه ی دیگر این که در همان سال های
اولیه ی انقالب ،آیت اهلل شریعتمداری به حبس خانگی میرود و
من جایی نشنیدم که آقای منتظری در این خصوص اعتراضی
ال آیت اهلل گلپایگانی و بعضی مراجع
کرده باشد؛ در حالی که مث ً
تقلید دیگر به این مسئله اعتراض کردند .در خصوص حصرها،
هم چنین آیت اهلل سید صادق روحانی در قم و آیت اهلل سید
حسن طباطبایی قمی در مشهد سال ها در حبس خانگی بودند و
در سال هایی که آقای منتظری زبان گویایی داشت ،نشنیده ایم
که اعتراضی به این موارد داشته باشد؛ آقای صادق روحانی در
اعتراض به نحوه ی تعیین آقای منتظری به عنوان قائم مقام
رهبری توسط مجلس خبرگان به حبس خانگی دچار شد و فقط
در سال  1227و در پاسخ به سواالت فرزندش سعید که آن هم
پس از درگذشتش و در سال  1212منتشر گردید ،انتساب این
مسئله به خودش را رد میکند و بیان میکند که موافق این کار
نبوده است.
ایشان از سال  47-46است که کم کم با نظام زاویه پیدا
می کند و نهایت ًا در سال  45از بعضی اقدامات که مهم ترین
آنها ،اعدامهاست ،اعالم انزجار میکند .این زاویه را میتوان در
نامه هایی که بین آقای خمینی و منتظری رد و بدل شده و بعد ًا
منتشر شد ،مشاهده کرد .حتی یک جا مجادله ای مکتوب
بینشان هست و آقای خمینی به آقای منتظری می نویسد:
”شنیده ام شما وزارت اطالعات من را از شاه بدتر می دانید“ و
آقای منتظری جواب می دهد که” :من نگفتم شما از شاه بدتر
هستید ،اما وزارت اطالعات شما روی ساواک شاه را هم سفید
کرده است“.
چنین موضع گیری هایی نشان می دهد که هرچه به اواخر عمر
آقای خمینی و زمان عزل آقای منتظری از قائم مقامی
نزدیکتر میشویم ،اصرار آقای منتظری در دفاع از مبانی حقوق
بشر بیش تر می شود و آیت اهلل خمینی اگر نگوییم در این
خصوص بدتر عمل کرده ،حداقل بر همان موضع پیشین خود
پافشاری می کند و همواره اصل برایش ،حفظ نظام بوده است؛
حتی اگر در این راستا چهار هزار نفر کشته بشوند.
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بعد از انقالب نگاه می کنم ،معتقدم که آقای منتظری انصافاً در
 12سال و یا حتی  82سال آخر عمرشان ،مواضع تحسین
برانگیزی نسبت به آقای خمینی داشته است اما قبل از آن شاهد

تفاوت عمده ای در بین
دیدگاه هایشان نیستم.
به نظر می رسد از وقتی
که صابون نقض حقوق
بـشر به تـــن آقـــای
منـتظری هـــم خورد
و مسئله ی مهـــــدی
هاشمی پیــــش آمد،
ایشان در مواضع جدی
و آشکارتری اتخاذ کرد
و قبل از آن ظاهراً موضع گیری درخور توجهی در این خصوص
نداشت؛ به هر حال ایشان در بعضی مواقع مخالفت هایی هم
می کرد اما اولین موضع گیری های جدی ایشان از زمانی شروع
شد که اطرافیان خودشان نیز مورد ظلم نظام جمهوری اسالمی
قرار گرفتند.

اندیشه

اعتراض آقای منتظری به اعدامها و شکنجهها در حالی صورت
گرفت که در آن موقع گمان نمیکنم هیچ مسئولی در جمهوری
اسالمی بوده باشد که نمی دانسته زندانیان شکنجه می شوند و
خب ما شاهد اعتراض هیچکس دیگر نبودیم .هرچند که ممکن
است بعضی از افراد اساس ًا در این خصوص کاری از دستشان
ساخته نبوده ،منتها نمی توانیم ادعا کنیم که هیچ از ما از این
مسائل خبر نداشتیم .به عالوه این فرض هم که آیت اهلل
خمینی از این نقض گسترده ی حقوق بشر در زندان ها بی خبر
بودند ،فرضی محال است .و همان طور که اشاره شد ،همین
موضع گیریهای صریح آقای منتظری در قبال شکنجه و نقص
گستردهی حقوق بشر و عکسالعمل شدید و عصبانیت آیت اهلل
خمینی در برابر آن است که تفاوت مواضع در این مقطع زمانی
را آشکار میکند.
آقای منتظری بعد از آغاز دوره ی رهبری آقای خامنه ای،
برخوردهای شفاف تر و جسورانه تری داشت .در این راستا به
عنوان مثال مالقاتها و روابط نزدیکی با اعضای نهضت آزادی،
جبهــــه ی ملـــی و
گروه های دیـگر ترتیب
داد که به هر حال اول
انقالب مطرود بوده اند.
البته در بازه ی زمانی
دو-سه سال آخـــر که
قائم مقام رهبری هم
بودند ،رفت و آمدهایی
با برخی افراد داشت و
از حقوقـشان دفــــاع
مــــیکــــرد امــــا
موضعگیریهای صریح
آقای منتظری در مورد
افرادی که یا دگراندیش تلقی می شدند و یا غیر ،عموم ًا به
همان دوره ی بعد از عزل ایشان از قائم مقامی رهبری ،مربوط
میشود؛ آقای خمینی در نامهای که منصوب به ایشان است -به
تاریخ  4فروردین ماه سال  -1242به آقای منتظری در

خصوص اینکه ”با افراد مخالف انقالب ارتباط داشته“ ،اعتراض
میکند.
بایستی اذعان داشت که اعتقاد به حقوق بشر ،الزام ًا و تنها به
معنی مخالفت با شکنجه و اعدام نیست؛ شما وقتی اختیارات
گسترده و غیر قابل پاسخ گویی برای یک نفر -حاال این یک
نفر فرق نمیکند که شاه باشد یا ولی فقیه -قائل بشوید ،ناقض
حقوق بشر شدهاید و در واقع نقص حقوق بشر از آنجایی شروع
می شود که یک نفر اختیارات کامل داشته باشد و کسی نتواند از
او سوال کند؛ اگر نه در ذات همه ی ما اگر نظارت نباشد ،فساد،
ظلم ،خودخواهی ،کینهورزی و خودسری وجود دارد .وقتی کسی
اسرار میکند و میگوید باید اختیارات گسترده برای ولی فقیه در
نظر گرفت ،این خودش نقص حقوق بشر است.
به عنوان فردی که امروز و بعد از سی و چند سال که به وقایع
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اقتراحی در باب حقوق بشر و انقالب بهمن 75

اقتراح

گفتگو با هشت تن از انقالبیون و فعالین سیاسی
با توجه به محکومیت شاه و گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی مبنی بر اعمال شکنجه بر
زندانیان سیاسی از سوی ساواک در زندان ها به عنوان نمونه ای از نقض حقوق بشر ،موازین و
مولفه های حقوق بشری تا چه حد دغدغه های خو ِد انقالب و انقالبیون بود؟ شعارهای انقالب تا
ن قبل از
ث حقوق بشر و آزادی بیان ،ایرا ِ
چه حد به مفاهی ِم حقوق بشری اشاره داشت؟ از حی ِ
انقالب بهمن  ، 75در چه وضعیتی قرار داشت و بعد از آن در چه وضعیتی قرار گرفت؟ عمده
دالیل اعتراضات مردم چه بود؟ عده ای بر این باورند که انقالب فی النفسه نمی تواند عاری از
خشونت باشد؛ اما چه چیزی به واقع خشونت محسوب می شود؟ آیا شما امروز خودتان را یک
انقالبی میدانید یا کسی که بیشتر به موازین حقوق بشری پایبند است؟
اینها سواالتیست که خواستهایم پاسخ دیدگاه های مختلف در خصوص آن را بیابیم تا شاید در
نهایت بتوان به نتیجه گیری واحدی هم رسید .از این رو ،به سراغ جمعی از فعالین سیاسی-اجتماعی بنام رفتهایم
که هر یک به نوعی درگیر وقایع و تحوالت سیاسی-اجتماعی ایران در اواخر دهه ی پنجاه بودند؛ عموم این افراد به نحوی خود نیز از
قربانیان نقض حقوق بشر در قبل و بعد از انقالب بهمن  75به شمار میروند.
دکتر ناصر زرافشان ،دکتر محمد ملکی ،محسن رضوانی ،عباس سماکار ،دکتر فریبرز رئیس دانا ،حسن شریعتمداری ،احمد منتظری و
هدایت اهلل متین دفتری در این اقتراح به این سواالت پاسخ دادهاند و از تک تک این عزیزان به پاس همکاریشان ،قدردانی میشود...

دکتر ناصر زرافشان :در بر همان پاشنهی قبلی میچرخد
بحران بود و عوامل دیگری از بیرون و درون(نظیر شرایط
حقوق بشر به طور جدی دغدغه ی حرکتی نبود که در آن
اقتصادی -اجتماعی خاص) وجود داشتند که به تغییر رژیم منجر
سالها در ایران صورت گرفت و چنین مقولهای در شعارهای آن
شد .به هر حال نسل گذشته بلوغ و توانمندی مبارزه کردن را
هم منعکس نشد .اگر شما برگردید و به عقب نگاه بکنید،
داشت و به نیروی خود برای تغییر زندگی و محیا کردن
ساخت و بافت نیروهای سیاسی که در این قضیه درگیر بودند،
شرایطی بهتر هم باور داشت و به همین دلیل هم به این مبارزه
خود نشان دهنده ی این است که خط فکری و مواضع آن
دست زد؛ حال اسم چنین خواستی الزاماً نمیتواند دفاع از حقوق
نیروها چیزی سوای این مسایل بود؛ االلخصوص آن هایی که
بشر باشد .ضمن اینکه در رابطه با آنچه در ایران اتفاق افتاد و
ال
بعد از تب و تاب های اولیه بر مسند قدرت سوار شدند ،اص ً
این که اساس ًا آن حرکت انقالب بود یا خیر،
چنین دغدغه هایی نداشتند و در تفکرشان هم
ایران قبل و بعد از آن حرکت در
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و بحثی مفصل
نبود.
بهمن  ،57کم و بیش ،هر دو
را میطلبد.
آزادی یک بلوک واحد است و نمی توان تفسیر
وضعیت مشابهی را از حیث نقض
ایران قبل و بعد از آن حرکت در بهمن ،75
کرد که شمول آن کجا و در چه عرصه هایی
حقوق بشر دارند.
کم و بیش ،هر دو وضعیت مشابهی را از حیث
ست .اما در یک کالم کوتاه ،آن چه محرز
نقض حقوق بشر دارند .مسائل حقوق بشری در آن زمان رعایت
هست ،این است که آن بحران سیاسی که در آن سال ها به
نمی شد و حاال هم نمی شود .البته بازشدن فضای آزادی های
وجود آمد و رشد کرد ،نمی توانست خود به خود ،منجر به زیر و
اجتماعی در جامعه در ماه های اولیه ی بعد از انقالب ،امری
زبر شدن نظام سیاسی حاکم شود .از دیدگاه من ،آن صرف ًا یک
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غیرقابل انکار بود که دلیل آن ،نیاز به موشکافی مسئله و
تفصیل بیشتر دارد ولی آنچه که مسلم است ،این است که بعد
از فروکش کردن تب و تاب های اولیه ،در بر همان پاشنه ای
چرخید که در واقع قبالً میچرخید.
سوای این مــسائل ،در هر نظـــام سیاسی ،کسانی که صاحب
منفعت هستند ،تمام ابزارهای موجود و از جمله ابـزارهای اعمال
خشونت را برای حفظ موقعیت خودشان به وجود آوردهاند.
دولت ،تشکل سیاسی آن کسانیست که صاحب منفعت و مزیت
هستند و همین افراد ،تمامی ابزارهای الزم را هـــم برای حفظ
همین موقعیت خودشان به وجود آوردهاند .منطق بسیار روشن و
ساده به ما میگوید که از بین بردن این ابزارها ،جز با ابزارهایی
از جنس خود همانها ،امکان پذیر نیست .بنابراین ،آن تحـــول
اساسی را (حال چه اسم آن را انقــالب بگذاریم و چه نگذاریم)،

در سینی نقره به کسـی پیشکش نمیکنند و ایجاد آن ،ناگــزیر
یک جاهایی هم به قهر نیاز پیـــدا میکند .مردم و حرکتهای
مردمی ،هیچ وقت خواهان اعمال قهر نیــستند و همیشه چنین
قهری از باال به ایشـان تحمیل میشود .هرگاه رژیمهای حاکم،
تمامی راهها را برای انعکاس ارادهی مردم و به سوی مردم بسته
بودند ،مردم برای نیز درهم شکستن آن وضع ناگزیر هستـند که
به قهر متوسل بشوند .ضمن اینکه اصالح نظامهای سیاسی که
اساساً برای ارادهی مردم و انعکاس ارادهی مــردم ،ارزشی قائل
نیستند ،از درون ،توهمی بیش نیست .البته باز هم تاکید میکنم
اسم چنــین مقولهای قهر اســـت و نه خشونت .خشونت بحث
رابطهی دو شــهروند در سطح همدیگر است و قهر مقـــولهای
تاریخـیست که به رابطهی حاکمیت و مردم تحـــت حاکمیت
ارتباط پیدا میکند.

اقتراح

دکتر ناصر زرافشان :نویسنده ،مترجم ،حقوقدان و وکیل دادگستری
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اقتراح

دکتر محمد ملکی :ظلم و بی عدالتی بعد از انقالب گسترش پیدا کرد
اصوالً تا قبل از سال  72-61که حادثهی سیاهکل اتفاق افتاد و
گروه های چپ و مجاهد مبارزه ی مسلحانه را شروع کردند ،در
زندان ها زیاد شکنجه نبود؛ شکنجه وجود داشت و نه به صورت
جدی و فراگیر .در واقع با شروع مبارزات مسلحانه ،شکنجه هم
در زندان ها باب شد و بچه های چپ و مجاهد تحت
شکنجه های وحشتناکی قرار می گرفتند .در سال  66-62که
مهندس بازرگان را محاکمه میکردند ،در دادگاه به مسئولین و
قضات ،نسبت به اینکه ”ما آخرین گروهی هستیم که از طریق
قانونی با شما حرف می زنیم و از این طریق خواستار رعایت
قانون و حقوق بشر از سوی حکومت هستیم“ ،هشدار داده بود
اما شاه هم چنان زیر بار نرفت و به استبداد و دیکتاتوری و
انحصار گرایی خودش ادامه داد و خود را در راس همه ی امور
دانست و در نتیجه مبارزات مسلحانه هم شروع شد.
پیگیری چنین روندی از سوی شاه ،تا جریان روی کار آمدن
حزب دموکرات در امریکا و ریاست جمهوری کارتر ،ادامه
داشت .کارتر معتقد بود که باید در ایران تحوالتی ایجاد و
فضای سیاسی باز شود و آزادی به وجود بیاید تا اگر کسی نقدی
به حکومت دارد ،بگوید .البته چنین اعتقادی نه از سر دلسوزی
برای مردم ایران و رعایت حقوق بشر ،بلکه از این منظر بود که
اگر حکومت ها سخت گیری بکنند ،مردم -به ویژه جوانان و
دانشجویان -به کمونیست که آن زمان با توجه به وجود اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی ،تمایل پیدا می کنند .همین
موضوع باعث باز شدن نسبی فضا در سال  74شد و مردم
توانستند وارد صحنه بشوند و تظاهرات هایی را -که بیش تر از
سوی جوانان و دانشجویان بود -انجام بدهند و تظاهرات
شهریور سال  ،75از این نمونهها بود.
مردم به دنبال آزادی و حقوق بشر بودند و می گفتند که ما
انسان هستیم و انسان هم دارای حقوقی است و باید شاه این
حقوق را رعایت کند .تظاهرات ها گسترش پیدا کرد و روحانیت
هم که تا سال  ،74جز عده ی محدودی از آن ها ،در چنین
جریان های دخالت نمی کرد ،وارد صحنه شدند و توانستند با
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تشکیالتی که داشتند(به هر حال در تمام روستا حتی ،یک نفر
به عنوان روحانی محل وجود داشت) و با تکیه بر بی توجهی
روشنفکران و اختالف نظر و عدم آگاهی نسبت به این که
نمی دانستند روحانیت چه نوع حکومتی خواهد کرد ،به فریب
مردم دست زدند و توانستند بر اوضاع مسلط شوند .بعد از مسلط
شدن هم ،از همان روز  88بهمن سال  ،75انحصار طلبی ها
شروع شد و از این رو شاهد نقض گسترده ی حقوق بشری
شدیم که سی و شش شاه است ،ادامه دارد.
انقالبیون صحبت از آزادی ،دموکراسی ،برابری ،برادری و حقوق
زنان می کردند و چنین شعارهایی هم در مقابل یک دیکتاتوری
ال طبیعی است اما با توجه به این که اصوالً
به زعم ایشان ،کام ً
کسانی که انقالب می کنند ،هدفشان برافکندن قدرت فعلی و
برپایی قدرت جدید است ،باید بررسی کنیم که گروهی به قدرت
برسند هم چنان پای حرف های خودشان می ماند یا خیر؛ در این
خصوص حتی آقای خمینی هم در ابتدا حرف های آزادی
خواهانه و دموکراسی خواهانه ای می زد اما زمانی که به قدرت
رسید شاهد اقداماتی عکس آن بودیم .دیگران به قدرت نرسیدند
که ما بتوانیم امتحانشان کنیم .وقتی در کشوری انقالب شد،
شرط این است که آن گروه مسلط ،مردم را به حساب بیاورد و
ال آقای طالقانی خیلی اصرار بر
به خواست مردم عمل کند .مث ً
این داشت که مملکت به شکل شورایی اداره شود؛ یعنی در همه
جا اعم از ده و روستا ،کارخانه ،دانشگاه و غیره مردم شورا
تشکیل بدهند و این شوراها که منتخب از نمایندگان مردم
است ،بتوانند امور خود یا مملکتشان را اداره کنند .اما در مقابل و
به جای خواست مردم ،موازین اسالمی ،آن هم اسالم
بنیادگرایی که صحبت از خشونت و کشت و کشتار می کند ،بر
ال هم در کتاب حکومت
شرایط مسلط شد .البته آقای خمینی قب ً
اسالمی ،به چنین اسالمی اشاره کرده بود...
تاکید می کنم که قبل از انقالب استبداد ،ظلم ،دیکتاتوری و بی
عدالتی بود و در واقع اگر چنین مسائلی وجود نداشت ،مردم
دیوانه نبودند که قیام یا مبارزهی مسلحانه بکنند و کشته بدهند،
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اما اگر بنا بر مقایسه باشد ،پس از آن ،به طور وسیعی چنین
مواردی گسترش پیدا کرده است؛ ظلم و بی عدالتی و فساد و
فحشا در این حکومت ،بیش از حکومت شاه است .به قول آقای
طالقانی ،استبداد دینی ،بدترین و خشن ترین نوع استبدادها در
جهان است برای این که در زمان شاه ،در صورت بازداشت و یا
محاکمه ی فردی ،صحبت از اجرای اصول دینی و دستورات
خداوند نمی شد و خب این دستورات خداوند هم آن طور که
اینها تفسیر میکنند ،چیزی جز اعدام و شکنجه و دست بریدن
و غیره نیست.
الزمهی انقالب این نیست که قهر و خشونت و کشتار را هم به
همراه داشته باشد؛ مثـالً در افریقای جــنوبی هم انقالب شد و
ماندال که روی کار آمد ،همه را بخشید و خشونتی شکل نگرفت
و نمونههای دیگری از این دست .من خودم را از نظـر تحوالت
اجتماعی و دگرگون شدن همه چیز در راسـتای اینکه مردم به

حقوقشان برسند ،یـک انقالبی میدانم اما یــک انقالبی که به
اصول حقوق بشـری و کارهای اجتمـــاعی معتقد است؛ اعتقاد
بزرگ من ایـن است که مردم باید آگاه باشند چرا که در ایـــن
صورت ،کسی نمیتواند دیکتاتوری اعـمال کند و آنها را فریب
بدهد .من در حقیقت یک انقالبی هستم که به دموکراسی معتقد
است .شکلگیری تحـــول و دگرگونی نـــاگزیر است و من به
چیزهایی که امروز به اسم اصالحات است ،هیـچ اعتقادی ندارم
و اساساً در نــــظامی که استبداد و دیکـــتاتوری هسـت ،هیچ
اصالحاتی نمــیتوان انجـــام داد .در این راستا باید مردم را به
میدان کشید و رای آنها را مالک قرار داد .من از سالها پیش،
بارها تاکید کردم برای اینکه تکلیف نظام مشخص بشود ،بیایند
و در یک شرایط آزاد و زیر نظر سازمانهای بین المللی رفراندوم
برگزار بکنند که مشخص بشود آیا مردم این نظام را مـیخواهند
یا نمیخواهند.

اقتراح

دکتر محمد ملکی :نویسنده ،فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقالب بهمن 75
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اقتراح

محسن رضوانی :خشونتها ،خارج از انقالب برپا شده
بحث حقوق بشر مثل هر ایده و موضوع دیگر اجتماعی در بستر
تکامل بشر ،رشد پیدا کرده است .ایده های انسان از پراتیک
انسان نشات میگیرد و با بسط و توسعهی فعالیتهای اجتماعی
جامعهی بشری ایده ی دفاع از حقوق بشر هم تکامل پیدا کرده
است .بنابراین می توانیم این طور بگوییم که دفاع از خود در
دوران ابتدایی حیات بشر ،دفاع از حیوانات و طبیعت خشنی بوده
که پیرامونش وجود داشتند ،تدریج ًا و هنگامی که جوامع
طبقاتی به وجود آمدند ،دفاع از خود انسان در برابر ستمگران و
استثمار کنندگان به دفاع عمده بدل شد و تا امروز هم این بستر
اصلی دفاع از حقوق بشر است .علت اساسی این که منشور
جهانی حقوق بشر نیز در سال  1162تصویب شد و مفهوم
حقوق بشر برجسته شد ،فاشیسم و نازیسمی بود که به وجود
آمد و مصیبتی -خصوصاً در سطح اروپا -با کشتن و سوزاندن
میلیون ها یهودی و کمونیست بر ضد بشر صورت گرفت.
بنابراین این منشور که انعکاسی از شرایط آن زمان ،پیروزی
نیروهای دمکراتیک و ضد فاشیست و در دفاع از حقوق بشر
است ،نتیجه ی این ستمی ست که صورت گرفته و در حال
حاضر نیز به یک مسئلهی عمومی برای مردم جهان تبدیل شده
است.
در رابطه با اهمیت به حقوق بشر در سال های قبل از انقالب
بهمن  ،75می توانم اثبات کنم که در دورهی شاه ،کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی ،یکی از معتبرترین سازمان هایی بود که
توانست با فعالیت های خود ،پرچم دفاع از حقوق انسان های
ایرانی را برافراشته نگه دارد .بعد از کودتای  82مرداد ،خفقان
عمومی و سرکوب تمام احزاب و سازمان های داخل کشور،
کنفدراسیون در خارج از کشور علیه این سرکوب موضع گرفت و
در دفاع از دموکراسی و آزادی ،مسئله ی مرکزی اش را افشای
جنایات رژیم سلطنتی قرار داد .اساس ًا معتبرترین و فعال ترین
دبیر کنفدراسیون در آن زمان در بین دبیرهای پنج گانه ی آن،
دبیر ]کمیته ی[ دفاعی بود و کنفدراسیون در واحد های خود
کمیتههای اجــــرایی دفــــاع از زندانیان سیاســـی و افشای
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شکنجه های ساواک را به وجود آورد .اوج گیری این فعالیت ها،
توانست در سراسر دنیا به خصوص در اروپا و امریکا توجه
بسیاری از شخصیت های دموکراتیک و مترقی منجمله ژان پل
سارتر و سیمون دوبوار را به خود جلب کند .در این خصوص
برای نمونه ،هنری گاریدو ،وکیل فرانسوی به نمایندگی از طرف
کنفدراسیون در دادگاه تجدید نظر این گروه شرکت کرد و
گزارش مفصلی از بی قانونی در دادگاه ارائه داد و یا گزارش
لوئیچی کاوالیری ،حقوقدان معروف ایتالیایی پس از سفر به
ایران که توسط کنفدراسیون منتشر شد .همچنین تهیهی کتابی
توسط کنفدراسیون در افشای جنایات ساواک وعرضه ی آن در
یک کنفرانس مطبوعاتی توسط دبیر دفاع کنفدراسیون ،هوشنگ
امیرپور (که بعدها توسط جمهوری اسالمی اعدام شد) ،انعکاس
جهانی یافت.
در شعارهایی چون ”مصدق ،قهرمان ملی را آزاد بگذارید“،
”مبارزه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی“ و ”مبارزه ی متحد
برای نجات جان زندانیان از خطر مرگ“ هم ،مفاهیم حقوق
بشری به خوبی دیده میشود.
آن چه که در ایران اتفاق افتاد ،ادامه ی حاکمیت همان طبقه به
شیوه و با پوشش های دیگر بود و از نظر زیربنایی در جامعه ی
ایران تغییری صورت نگرفت؛ در نتیجه وضعیت نقض حقوق
بشر تفاوت چندانی نکرد و چه بسا بدتر هم شد .از  8722سال
پیش تاکنون ،قشر روحانیت و اشرافیت چه در زمان تضاد و چه
همراهی با هم ،روی یک مسئله ی اساسی که آن سایه یا
نماینده ی خداوند بر روی زمین بودن است ،با هم توافق داشتند
و همین مسئله نافی این حقیقت انسانی و حقوق بشری است
که انسان دارای حق اساسی(از حق حیات تا دیگر حقوق) بر
روی کره ی زمین است .همین محق بودن حاکمان از سوی
خودشان هم باعث شده که متاسفانه در جامعه ی ما از
خشن ترین وسایل برای سرکوب توده های مردم و نمایندگان
آن ها استفاده شود .در مقام مقایسه اما به نظر می رسد گرایش
هیات حاکمهی دورهی شـاه به زرق و برق اروپایـــی و گرایش
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مهوری اسالمی به سنتهای مذهبی ،تفاوتهایی را در سرکوب
زندانیان سیاسی و مخالفین و سایر وجوه نقض حقوق بشر به
وجود آورده و با بررسی این تفاوت ها می توان به این نتیجه
رسید که حکومت کنونی ،خشن تر از حکومت قبل و ساواکی ها
عمل کرده است .دستکم در دورهی شاه برای حفظ ظاهر و در
حرف ،گاهاً آوانس هایی به مجامع بین المللی داده می شد اما
این حکومت پایبند به این مسئله هم نیست.
در این که انقالب ،با خشونت همراه است ،حرفی نیست و در
عوض معتقدم که اساساً خشونتها در خارج از انقالب برپا شده
است .تاریخ بشر این را نشان می دهد که خشونت ها معموالً
زمانی صورت گرفته که انقالبی موجود نبوده و قدرت مسلطی،
به تمامی ابزارهای سرکوب دست پیدا کرده است .اگر به تاریخ

خشونت های ایران و همسایگانش نگاه کنیم ،شاهد چنین
چیزی هستیم؛ کشتن بیش از یک میلیون نفر از ارمنیها توسط
امپراتوری عثمانی از این جمله است.
انقالب در واقع جــراحی یک جامعهی مریض است که باعــث
بهبودی میشود و در حقیقت یک ضــرورت تاریخی است .حاال
در جــایی ممکن است در اثر مقاومت حاکمین ،ایـن درد و رنج
زایمان بیشتــر بشود و یا در جـــایی که افکار عمومی تودهها
بسیج شده باشند و حــــاکمین متزلزل و ضعـــیف ،این تحول
انقالبی ،با درد و رنج کمتری صورت گیرد .با این توضــیح ،من
قطعاً پـــس از گذشت این سالها ،کـــماکان خودم را انقالبی
میدانم و برای جامعهای بدون ســتم و استثمار انسان از انسان
همچنان مبارزه میکنم.

اقتراح
محسن رضوانی :از دبیران اسبق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور
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عباس سماکار :مردم خواهان خشونت نیستند
آن زمان ،تحت عنوان مسائل حقوق بشری ،مشکالت سنجیده
نمی شد .چیزی که مطرح بود –کاری به این که با چه عنوانی
سنجیده و قضاوت می شد ،ندارم -این بود که کالً رژیم شاه
هیچ گونه تحملی برای شرکت و دخالتگری مردم در مسائل
اجتماعی و اقتصادی خودشان نداشت .معتقد بود آن چیزی که
دیکته می شود باید انجام بشود و مردم هم تبعیت کنند .در هیچ
زمینه ای نمی پذیرفت که مردم دارای استقالل عمل باشند به
همین دلیل هم اگر فرد یا افراد و یا دسته و گروهی در زمینهای
دست به اعتراض می زدند ،بالفاصله دستگیر می شدند و در
زندان ها مورد شکنجه قرار می گرفتند و به حبس های طوالنی
مدت محکوم می شدند و بسته به شدت و نوع اعتراضی که
کرده بودند ،احتمال اعدامشان هم وجود داشت .چه بسا که در
بسیاری از موارد ،زندانیان را از مالقات با اعضای خانواده شان
محروم میکردند .اصوالً رابطههای درون زندان هم محدود بود،
یعنی از نظر رژیم هرگونه حرکت و ارتباط زندانیان با هم ،توطئه
علیه پلیس و زندانبان محسوب می شد و زندانی مورد بازجویی
قرار می گرفت و اگر اطالعات الزم به بازجویان داده نمی شد و
یا آن اطالعات مطابق با گزارش هایی نبود که جاسوسان
زندانبان گزارش داده بودند ،زندانی مورد اذیت و آزار فراوان قرار
میگرفت .در زندانهای عادی شاید حتی وضع بدتر بود چرا که
مقاومت دسته جمعی در مقابل زندانبان در برابر فشارهایی که
به زندانیان می آمد ،وجود نداشت .بنابراین در این زندان ها
کسانی که توانایی مالی یا حتی توانایی بدنی باالیی نداشتند،
آزار بسیار می دیدند .یعنی یک مجموعه ای از بی حقوقی ها که
حاال اسمش را بگذاریم حقوق بشر یا هر چیزی دیگری ،اعمال
ال دچار آسیب
می شد و در این راستا ،زندانیان و مردم ایران اصو ً
میشدند.
ال از این قبیل بود .البته
واکنش های رژیم شاه در زندان اصو ً
سرکوب هم شکل های مختلفی داشت و فقط هم زندان و
شکنجه نبود؛ بایکوتهای مختلف ،بیکارسازیها و تبعید بود.
من دستهی جمعیتی خاصی را به عنوان انقالبیون نمیشناسم و
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معتقدم که انقالب کار مردم و تودههای عظیم مردم است؛ یعنی
یک گروه خاص خواه یا ناخواه ،انقالب نمی کند .بنابر این نگاه
نسبت به انقالب و اعتراضات و شورشهای عمومی و اجتماعی،
اصوالً در هرگونه مبارزهی اجتماعی ،انگیزههای مختلفی اعم از
مسائل طبقاتی ،سیاسی و اجتماعی وجود دارد .من فکر میکنم
در جامعه ی ما و در رابطه با انقالب بهمن  ،75یک تغییر
ساختاری در استراکچر طبقاتی جامعه ی ما به وجود آمده بود،
اقشاری میانی رشد کرده بودند ،کارگران و زحمتکشان بسیاری
از زمینه های تولیدی پیشا سرمایه داری کنده شده بودند و قادر
نبودند با محصوالت تازهی فرضا ًکشاورزی که از طریق واردات
در جامعه به فروش میرفت ،رقابت بکنند و به تولید ادامه بدهند
و میآمدند در اطراف شهرها و حاشیه نشین میشدند و به دنبال
کار می گشتند .این مسائل خصوصاً از سال  78به بعد که قیمت
نفت باال رفت به وجود آمد و آن ها جذب کار در پروژه های
صنعتی و یا بخش خدمات می شدند و از این طریق زندگی
خودشان را میگذراندند .اما خواه و ناخواه این نوع زندگی حاشیه
نشینی نمی توانست آن ها را جذب زندگی شهری بکند و با آن
مواهبی که در اثر همین افزایش ناگهانی قیمت نفت در بین
اقشار میانی جامعه نظیر کارمندان ادارات و ارتشیها و بازاریها
پدید آمده بود ،برابری بکند و در این زندگی تازه شریک بشوند.
اینها میلیونها نفر هم میشدند و میزان قدرت خریدشان پس
از رفاهی دو -سه ساله پایین آمد و بیکاری و فشار نسبت به این
اقشار در جامعه زیاد شد به طوری که شاه مجبور شد که به
خاطر اعتراضات اجتماعی در آخرین سال های حکومتش ،آن
سیستم از کجا آورده اید را به راه بیندازد و دزدها و غارتگران
اموال عمومی را بگیرند .اما این مسائل هیچ کدام پاسخگو
نبودند چرا که شاه هیج طرح معینی برای استفاده از این افزایش
قیمت نفت نداشت ،جامعه را با سیاست های غلط اقتصادی
خودش دچار بحران کرد و نتوانست از این موقعیت برای پایه
ریزی یک اقتصاد محکم در جامعه استفاده کند در نتیجه،
طبقات و اقشار مختلفی با او به مقابله برخواستند .البته عوامل
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دیگری نظیر حمایت کارتر از اعتراضات عمومی و سیاست
حقوق بشر وی (بر اساس اینکه امریکا پس از جنگ ویتنام در
صدد ترمیم چهره ی خود در جهان بود) و دفاع از مذهبیون از
طریق رسانه هایی مثل بی بی سی به عنوان یک گزینه ی
جایگزین در بین افکار عمومی ،در مقابل کمبود نیروهای
انقالبی و فشارهایی که متحمل شده بودند ،هم در آن موثر بود.
پس از شکستن سلطه ی نظامی و اداری و قضایی رژیم شاه ،در
یک سال اول ،با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسالمی ،هنوز
برقرار نشده بود ،مردم از بیش ترین سطح آزادی های اجتماعی
برخوردار بودند .وجود کتاب های جلد سفید و مختلف ،نشریات،
نوارها ،شکل گیری تجمعات و غیره ،نمونهای از این آزادیهای
وسیع اجتماعی بود که به سادگی هم نمی شد جلوی آن گرفته
شود .اما با توجه به نفوذ وحشتناک روح اهلل خمینی در بین
توده های مردم و همان حاشیه نشینان شهری و با لشکرکشی و
سازماندگی نیروهای نظامی در کمیتهها و غیره ،سعی کردند بر
آن غلبه کنند و دعواها و مجادالت  2-8سالی به طول انجامید
تا در نهایت بعد از  22خرداد سال  ،42سلطه ی خودشان را بر
جامعه برقرار کردند و با کشتار وسیع زندانیان سیاسی ،به
سرکوب آزادیهای اجتماعی و سیاسی دست زدند...
دولتـــــی را خـــشونت نمی نامند و اگر هم بنامند ،راهکار
من کسی نیستم که به
درستی برای مقابله با آن
موزاین حقوق بشری ،با
نمی دهند ،در حــالی که
آن مفهمومی که مطرح
این چنین نیست؛ در سال
است ،پایبند باشم و من
 22مثالً ،مردم صرفاً
خودم را هم چنان انقالبی
می خواستــــند حقـــوق
و طرفدار انقالب می دانم.
موازین حقــــوق بشری،
خودشـان را از حکـــومت
برای آزادی های همه
طلب کنند اما حکومت در
جانبه کافی نیست .مثالً
برابر آنان ایستاد و مردم
این موازین استثمار و
عباس سماکار :شاعر ،نویسنده و فیلمسازی که در سال  1278به همراه خسرو گلسرخی و چند تن دیگر به هم در برابر چنین
مالکیت خصوصی را قبول
اعدام محکوم شده بود
مسئله ای مقاومت کردند و
دارد و به نظر من ،این امر
البته آنان توپ و تفنگ و تانک در دست نداشتند.
یکی از پایه های بی عدالتی و به نوعی نقض حقوق بشر در
جهان است .قانون مندی میباید در تمامی عرصه ها باشد و در
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معیشت و اقتصاد هم وجود داشته باشد.
از طرفی طبیعی ست که مردم خواهان خشونت نیستند .مردم نه
اعدام ،نه کشتار و نه زندان می خواهند و قطعاً دلشان میخواهد
که یک زندگی آرام و انسانی داشته باشند و این امکان برایشان
فراهم شود که بدون تحقیر و ستم کشیدن ،شکم خودشان را
سیر بکنند و چشم انداز آینده ،برایشان روشن باشد .اما این که
انقالب ها خواه یا ناخواه به حرکت مسلحانه کشیده می شود،
دقیق ًا به این دلیل است که رژیم ها دست به مقابله با خواست
مردم میزنند .این مردم نیستند که میخواهند با اعمال خشونت،
خواسته های خودشان را برقرار کنند بلکه این رژیمها هستند که
به خواست تودههای مردم پاسخ نمیدهند و مردم ناچار میشوند
که به زور حاکمان را کنار بزنند .نمی شود که شما بروی از آن
سرباز ،توپچی و یا نظامی که به روی شما تفنگ کشیده ،
خواهش کنی که کنار برود! آن ها ابا خواهش و تمنا کنار
نمی روند و تو را می کشند .انقالب به گمان من ،خشونت
محسوب نمی شود .چرا که انقالب حرکتی ست برای این که
جلوی خشونت را بگیرد و بحثی دفاعی ست.
مقاومت در برابر رژیمها را خیلیها خشونت مینامند اما خشونت
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دکتر فریبرز رئیس دانا :انقالب اساساً پدیدهای حقوق بشریست
قیام مردم ایران و حرکت مردم علیه سلطه گری و وابستگی و
بی داد از مدتها پیش و بالفاصله پس از خروج رضا شاه از
ایران و انتقال سلطنت به پسرش و با استفاده از شرایط جنگ و
اشغال و در خالء قدرت ،شروع شد .انواع تحرک ها و تشکل ها
در دهه ی بیست خورشیدی شکل گرفتند که اوج آن نهضت
ملی کردن نفت به رهبری مصدق بود .سرکوب نهضت و
کودتای  82مرداد البته برای چند سال نهضت مردمی را متوقف
کرد اما نوبت را به انواع مقاومتها ،سازماندهیها و حرکتها و
باالخره جنبش مسلحانه داد .استفاده از فرصت در زمان کارتر و
موضع گیری های جهانی علیه رژیم شاه به جنبش از پیش
موجود نیروی تازه ای داد ،اما به هیچ روی پدید آورنده ی آن
نبود .دولت کارتر از آغاز تمایلی به کنار گذاشتن سلسله ی
پهلوی نداشت؛ گرچه بیماری شاه و ضعیفالنفس بودن و طمع
ورزی و بی تدبیری شخصی او عاملی برای انتقال قدرت به
پسرش و ایجاد شورای سلطنت ایجاد می کرد.
به هر روی وقتی توفان اجتماعی و سیاسی قیام شروع شد به
تدریج مسئله ی حقوق بشر خود را به آرمان ها و شعارهای
بزرگ تر تفویض کرد ،نه این که به فراموشی سپرده شود .شعار
سرنگونی سلطنت مرگ و آزادی و استقالل و مبارزه با فساد و
آزادی زندانیان سیاسی قطعاً خواست های حقوق بشری را در
خود دارد اما نه به آن صورت منتزع یا ویژه که اکنون مورد نظر
شما است .در شعارها مستقیم ًا شعاری به نام رعایت اعالمیه ی
جهانی حقوق بشر مستتر نبود ولی خواست آزادی و رها شدن از
سلطه ی شاه که با حضور امریکا در سیاست و اقتصاد ایران
عجین بود ،قطع ًا از حیث حقوق بشر فراگیر بود .هیچ انقالبی
برای خواست های مشخص فالن اعالمیه صورت نمی گیرد،
گرچه قیامهایی میتوانند چنین باشند .همین که به روزنامههای
آزاد ،تشکل ها و آزادی زندانیان سیاسی دلبستگی عملی نشان
داده شد و رژیم استقرار یافته پس از  75دقیقاً مرحله به مرحله
برای حذف آن ها کوشید ،نشان می دهد که خواست های حقوق
بشر در دل قیام مردم مستتر بود و غصب شدن انقالب نیز
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حذف آن را در سر می پروراند .می توانم بگویم بخش عمده ی
آن چیزی که به نام اعالمیه های جهانی حقوق بشر از سوی
ایران امضاء شده بود ،علن ًا زیر پا گذاشته می شد .از آزادی
مطبوعات ،حتی تشکل ها ،حقوق قومیتها ،آزادیهای سیاسی،
حق بر پا کردن تظاهرات ،حق اعتراض به شرایط نابسامان
اقتصادی هیچ خبری نبود .رژیم شاه با سلطه ی تمام از سوی
ارتش و ساواک و با استفاده از ترس و محرومیت مردم در
شهرهای کوچک و میانی و در روستاها سکوت و رضایت
گورستانی برقرار کرده بود .بخشی از طبقه ی متوسط به آالف
اولوف خود می رسیدند و با رژیم همکاری می کردند .البته
طرح های عمرانی نیز به اجرا در می آمد اما در مقابل آن
ثروت های زیادی نیز تملک و از عرصه ی اقتصاد خارج می شد.
رشد اقتصای ،به خصوص پس از افزایش درآمد نفت حاصل
شده بود اما در همان حال فقر و محرومیت و تبعیض و بی
عدالتی وجود داشت و روشنفکران و بخشی از طبقه ی متوسط
مدرن از شرایط سیاسی و ساخت قدرت و حضور تبعیض ناراضی
بودند .بخشی از طبقه ی متوسط سنتی نیز از موضعی عقب
مانده تر از رژیم شاه ابراز نارضایتی میکردند و اتفاقاً ابزار قدرت
ایدئولژیک فائقه را باالخره به دست آوردند .جنبش چپ و
دموکراتیک و ملی مستقل هم ضعیف بود و هم وابسته به مدار
قدرت غاصبان شد و هم اشتباه کاری کرد .انقالب ها ممکن
است به خشونت کشیده شوند و چه بسا چنین نیز می شود و اما
مقصر انقالبی ها نیستند؛ مگر به استثناء و اشتباه .انقالب و
انقالبی ها در صدد تحقق خواست های اجتماعی و بشری و به
حق خود هستند ،آن ها علیه سلطه گری دست به مبارزه و
مقاومت می زنند .وقتی آن ها با خشونت پلیس و دستگاه
سرکوب رو به رو می شوند ،مقاومت می کنند .گرفتن دست
پلیسی که با باتوم به تو حمله کرده است خشونت نیست و اتفاق ًا
ضد خشونت است .انقالبی ها مرض ندارند که وارد عرصه ی
خشونت شوند ،آن ها علیه خشونت و بی داد حاکمان سیاسی و
اقتصادی وارد عمل میشوند .در جریان مقاومت و جنگ هم که
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خرما و حلوا خیرات نمیکنند .من انقالب سیاسی و اجتماعی را
با هدف حذف پایه های سرکوب و خشونت تشخیص می دهم.
انقالب باید حقوق کودکان ،رهایی زنان ،حق تشکل ها و موارد
مشابه را پی بگیر و اما انقالب دموکراتیک فراتر از همه ی
این ها می رود و در بردارنده ی آن ها است .انقالب طبقاتی البته
ریشه ای تر است و برای حذف اساس بهره کشی و تبعیض و
سرنگونی نظام اجتماعی حاکم به جلو می رود و با انقالب
دموکراتیک پیوندهای ویژهی خود را دارد .حاال از ترس خشونت
و برخورد اجتماعی کسانی از همه چیز پرهیز میکنند -که البته
بیشتر بهانه جویی است -آیا آنها شرکاء و همدستان خشونت
جاری نیستند!؟ سی و شش سال است انواع خشونت ،کشتار،
تعقیب ،زندان ،آزار ،بی داد ،فساد ،تبعیض تحمل می شود؛
بپرسید از آن خوش بر احوالهای خشونت گریز که تاکنون چرا
این همه خشونت و بیداد را تحمل کرده و چه بسا با آن
همکاری کرده اند .معلوم است که بیاخیزی علیه نظام ،هزینه ها
و برخوردها هم دارد اما مسئول آن مردم به تنگ آمده و
انقالبی ها نیستند ،بلکه قدرت حاکم است و این بی تفاوت های
به واقع مکار و دورو و فرصت طلب که حقیقت را می دانند و
انکار میکنند و نان قدرت میخورند ،پس“تبه کارند“.
انقالب اساساً پدیده ای حقوق بشری است .حقوق بشر در یک

کشور ،در یک جامعه ،در یک محیط ،در یک منطقه یا در همه
جای جهان اصلی ترین انگیزه برای انقالب ها در همه ی تاریخ
بوده است؛ گیرم ادراک و موقعیت عینی و ذهنی در برهه های
تاریخی از حقوق بشر متفاوت بوده است .امروز انقالب باید
عرصه های اقتصادی و سیاسی و همبستگی بشری جهانی را به
صورت ”تمامیت“ هدف بگیرد .جدا کردن اجزای حقوق بشر و
ترس از ریشه گرایی دوری را از حقوق بشر در این دنیای بی
دادهای امپریالیستی -جهل ،خرافه و خودکامگی های ضد
بشری و ولع آمیز محلی دوا نمی کند .جدا کردن حقوق سیاسی
از حقوق اقتصادی توده های مردم و نیروی کار انسانی در واقع
نادیده گرفتن ریشههای درد است.
انقالبی که به حقوق بشر پای بند است ،حتی االمکان از
ابزارهای خشونت و وسایل بی شرفانه استفاده نمی کند ،قاطع
است ،سازش نمی کند ،به حقایق اقتصادی و طبقاتی توجه
می کند ،در دفاع از خود تردید نمی کند و بهانه های سطحی
بورژوایی و موعظه گویان دینی و ملی و اخالقی را دلیل راه
برای نادیده گرفتن تضادهای واقعی و ضرورت های اساسی
تحول و ریشه گرایی قرار نمی دهد .پندگویان به قدرت های
حاکم جابر چیزی نمی گویند اما به مقاومت که می رسند،
احساس حقوق بشری میکنند.
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حسن شریعتمداری :خشونت در انقالب تنیده شده
من فکر میکنم که نسل انقالب ،حقوق بشر را به عنوان ابزاری
خبرنگارها را بازداشت می کردند و در زندان ها هم کم و بیش-
برای افشاگری و مبارزه با شاه به کار می برد و نه به عنوان
در مقایسه با امروز کم و بیش -شکنجه وجود داشت ،در واقع
ارزش هایی در خود که فی الفسه محترم هستند و باید برای
شاید به این شدت نبود اما شکنجه وجود داشت و از در زندان به
برقراری آن ها مبارزه کرد .دیدی که پس از تصاحب قدرت،
آن طرف ،هیچ قانونی رعایت نمیشد و بیقانونی بیداد میکرد.
بخواهد در راستای حفظ چنین ارزشهایی کوشا باشد ،مطلقاً نه
حکومت شاه چون یک حکومت ایدئولوژیک نبود ،به زندگی
در بین قشری که به حکومت رسیدند و نه در بین اکثر مبارزان
خصوصی مردم کاری نداشت .دالیل نارضایتی مردم و ریختن
سیاسی متاسفانه وجود نداشت .از طرفی آگاهی نسبت به یک
آنها به خیابان هم مفصل است از جمله اینکه خود شاه هم در
قرارداد بین المللی مثل اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،در جامعه
یکی از نوشته هایش به آن اشاره کرده؛ سرعت مدرنازیسیون از
وجود نداشت و تبلیغ نمی شد .نتیجه ی آن هم همین شد که
باال ،نوانسته بود بسیاری از مردم را با خودش همراه کند،
انجمن حقوق بشر ایران که اغلب رجال سیاسی بعد ،در آن
بسیاری از مردم دچار یک انقطاع فرهنگی بودند ،با وجود اینکه
عضویت داشتند ،وقتی که پس از انقالب باقی ماند ،از حقوق از
فقر مطلق نبود و یا کم بود ،فاصلهی طبقاتی و فقر نسبی در آن
دست رفته ی بسیاری از امرای ارتش که اعدام شدند و یا
دوره وجود داشت و همچنین طبقهی متوسطی تشکیل شده بود
بسیاری از رجال سیاسی که بدون
که خواستار مشارکت سیاسی بود
محاکمه کشته شدند و دیگران ،نه انقالب از نظر من ،از بین بردن هنجارها و نرمهای قبل و ولی شاه امکان این مشارکت
تنها دفاع نکرد و رفتاری آمیخته با به وجود آوردن هنجارهای جدیدیست و از لحاظ سیاسی سیاسی را نمیداد.
تساهل و تسامح نداشــــت ،بلکه هم خورد کردن ماشین دولتی به وسیلهی مخالفین و ساقط من از ابتدا انقالبی نبودم و درست
حتی بعضی از اعضای این انجمن کردن آن و به جان آن افتادن است و حداقل در بهترین مثل پدرم ،رفرم را ترجیح میدهم و
در تمجید این اعدام های انقالبی انقالبها هم در این فاصلهای که خالء قانونی وجود دارد ،امروز هم فکر می کنم که انقالب
هم یا سخنرانی کردند و یا مقاله امکان هر اتفاقی هست علی الخصوص که انقالبهای ممکن است که در بعضـــی موارد
نوشتند.
نوین ،این طور فرمول بندی شدهاند که تمامی اپوزوسیونی ناگزیر باشد ولی در ایران ناگزیر
فرق عمده ی قبل و بعد از انقالب که خودش را فرشته میپندارد ،در مقابل کلیت و مطلقیت نبود و راه های عاقالنه تری وجود
بهمن  75از حیث نقض حقوق بشر یک حکومتی که آن را دیو میپندارد ،مبارزه میکند و چون داشت که متاسفانه با رهبری آقای
در این است که حکومت شاه ،در متصدیان آن حکومت را ،افرادی میپندارد که از آنها بدتر خمینی و بی تدبیری بقیه ی رجال
امور زندگـــــانی و حق شهروندی پیدا نمیشود ،اصوالً برایشان حقوقی قائل نیست و هدفش سیاسی و تسلیم شدنشان در مقابل
مردم کم تر دخالت می کرد و این است که آنها را از بین ببرد و جای آنها بنشیند .آقای خمینی ،این شانس را از بین
مشکلش از آن جایی شروع می شد بنابراین در انقالب به معنای مدرن آن ،خشونت تنیده شده برد.
که شخصی خواستار مشارکت است .در واقع میتوان گفت که الزمهی انقالب خشونت انقالب از نظر من ،از بـــین بردن
هم هست چرا که قبالً تئوریزه شده است.
سیاسی یا انتقاد از رژیم می شد؛ در
هنجارها و نرمهای قبل و به وجود
آن صورت البته ،هم چون بعد از
آوردن هنجارهای جدیدیست و از
انقالب هیچ گونه مسامحه ای مقابل شخصی که انتقاد می کرد
لحاظ سیاسی هم خورد کردن ماشــــین دولتی به وسیلـــهی
یا صحبتی ناخوشایند حکومت میکرد ،نبود .سانسور برقرار بود،
مخالفین و ساقط کردن آن و به جان آن افـتادن است و حداقل
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هدفش این است که آنها را از بین ببرد و جای آنها بنشـیند.
در بهترین انقالبها هم در این فاصلهای که خالء قانونی وجود
بنابراین در انقالب به معنای مـدرن آن ،خشونت تنیده شـــده
دارد ،امکان هر اتفاقی هست علی الخصوص که انـــقالبهای
است .در واقـع مـیتوان
نوین ،این طور فــرمول
بنابراین در انقالب به معنای مدرن آن ،خشونت تنیده شده است .در واقـع میتوان
گـــفت که الزمـــهی
بـنــدی شـــدهاند کـه
گفت که الزمهی انقالب خشونـــت هم هست چـــرا که قبالً تئوریزه شده است.
انقالب خشـونـــت هم
تمامی اپوزوســیونی که
در رابطه با ایران هم ،چنین خشونتی ،آن قدر گسترش یافت که کم کم به سراسر
هســت چـــرا که قبالً
خــــودش را فـــرشته
جامعه سرایت کرد و در تار و پود آن ریشه دواند.
تئـــوریزه شده است .در
میپـندارد ،در مقـــابل
رابطه با ایران هم ،چـنین خشونتی ،آن قدر گســترش یافت که
کلیت و مطلقیت یک حکومتی که آن را دیو میپندارد ،مبــارزه
کم کــم به سراسر جــــامعه ســـرایت کرد و در تار و پود آن
میکند و چون متصدیان آن حکومت را ،افرادی میپندارد که از
ریشه دواند.
آنها بدتر پیدا نمیشود ،اصوالً برایشان حقوقی قائل نیســت و

اقتراح
حسن شریعتمداری ،فرزند آیت اهلل کاظم شریعتمداری و فعال سیاسی
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احمد منتظری :انقالب فرهنگی ،انقالبی حقوق بشریست
در انقالب  ،75شاید عبارت حقوق بشر ،آن طور که امروز به کار
می رود ،خصوص ًا در بین مردم عادی ،مطرح نبود اما تحت
عناوین دیگری مثل ظلم به افراد بی گناه ،مطالبات مشخصی
وجود داشت .زندانی سیاسی کسی ست که عقیده ای متفاوت
دارد و منتقد است و در هیچ نظامی چنین فردی نمیتواند مجرم
باشد و بر همین اساس شکنجه ی چنین کسی و حتی محروم
کردن او برای یک ساعت از آزادی ظلم محسوب میشود و این
مسئله همان ظلمی ست که آن زمان شناخته میشد و ترجمهی
آن می شود همان نقض حقوق زندانیان سیاسی که امروز مطرح
است.
در شعارهای انقالب هم می شد دغدغه های حقوق بشری را
دید .مثالً شعار چپی ها ”نان ،مسکن ،آزادی“ بود و یا شعار ملی
و فراگیر دیگری که تحت عنوان ”استقالل و آزادی“ مطرح
می شد و در تمامی این شعارها لزوم رعایت حقوق بشر نهفته
بود .اما به هر حال عبارت حقوق بشر را که در سالهای اخیر-
حدوداً  12سال اخیر -بیش تر در بین توده ی مردم مطرح شده
است ،من در آن زمان نشنیده بودم.
بد نیست توضیحی هم بیاید :با توجه به اینکه آیت اهلل مطهری
بایستی قبول کرد که متاسفانه وضعیت
به آیت اهلل منتظری بسیار نزدیک بودند و
ایران قبل و بعد از اتقالب بهمن  ،75در
بایستی قبول کرد که متاسفانه وضعیت ایران زمانی که من دانشجو و ساکن تهران
عدم رعایت حقوق بشر ،به طور کلی قبل و بعد از اتقالب بهمن  ،57در عدم رعایت
بودم ،آیت اهلل منتظری در زندان محبوس
تفاوتی نداشته است .به طور مشخص ،حقوق بشر ،به طور کلی تفاوتی نداشته است .به
بودند ،به همین دلیل هم رفت و آمد من
مســــئلهی سرکوب و زندانـــی کـردن طور مشخص ،مسئلهی سرکوب و زندانی کردن
مخالفین ،متاسفانه در هر دو نظام وجود مخالفین ،متاسفانه در هر دو نظام وجود داشته با آیت اهلل مطهری زیاد بود و دائم ًا به
داشته است .این سرکوب ها در حالی ست است .این سرکوبها در حالیست که این افراد منزل ایشان می رفتم .در آن دوران ،از
که این افراد اتفاق ًا باید تشویق هم بشوند ،اتفاقاً باید تشویق هم بشوند ،چرا که خیرخواه و ایشان سواالتی در مورد مسائل مختلف
چرا که خیرخواه و دلسوز هستند و مثل دلسوز هستند و مثل یک آیینهی شفاف میآیند روز ،منجمله احزاب و گروه هایی چون
یک آیینه ی شفاف می آیند و عیب ها را و عیبها را بیان میکنند و قصدشان هم این
سازمان مجاهدین خلق و گروه فرقان،
بیان می کنند و قصدشان هم این است
است که عیبها شناخته و اصالح شود.
میپرسیدم .ایشان همیشه تاکید میکردند
که عیب ها شناخته و اصالح شود .تنها
و صریحاً می گفتند که من به دلیل محافظه کار بودنم ،مبارزات
تفاوتی که حکومت فعلی با زمان شاه دارد و باید آن را امری
به این شکل را که منجر به افتادن مبارزان به زندان و تحت
منفی نسبت به گذشته قلمداد کرد ،این است که آن ها ادعای
اسالم نداشتند اما این حکومت ادعای اسالمی بودن دارد و
چنین اعمال ناپسندی به نام اسالم ،عالوه بر اینکه ضربهای به
آزادی مردم و انسانیت است ،ضربه ای هم به دین وارد می کند؛
دقیق ًا به همین خاطر است که شاهد دین گریزیهایی که رو به
افزایش هم هست ،هستیم.
در حال حاضر هم من مسلم ًا خودم را بیش از این که انقالبی
بدان معنا ،بدانم ،کسی می دانم که به موازین حقوق بشری
پایبند است .اما انقالب هم ،انواع گوناگونی دارد؛ انقالبی که به
موازین حقوق بشری پایبند باشد ،در واقع یک انقالب فرهنگی
خواهد بود و بسیاری از بزرگان مثل آیت اهلل مطهری ،به همین
شیوه معتقد بودند و به مبارزات تندی که پس از انقالب شاهد
آن بودیم ،اعتقادی نداشتند .در عین حال متاسفانه یک جریان
تندی قبل از انقالب به وجود آمد و مثل سیلی بود که همه با
آن جلو می رفتند و حتی خود ایشان هم به شورای انقالب و
افرادی که در این راستا فعالیت میکردند ،پیوست.
در رابطه با درک بهتر مفهوم انقالب فرهنگی که اشاره کردم،
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فشار قرار گرفتنشان بشود ،قبول ندارم و باید طوری فعالیت کرد

در این راستا مبارزه ی سیاسی امری ضروری ست و نباید ترک

که ریشه ای باشد ،عقیده ی مردم اصالح بشود و مردم از جهت

شود .ایشان معتقد بودند مبارزه در این راستا و مخالفت رسمی با

فرهنگی آگاه بشوند و خود به خود مسائل حل شود .آیت اهلل

چنین سیاست هایی ،یک وظیفه است؛ باید نهی از منکر کرد،

مطهری به چنین فعالیتی ،انقالب فرهنگی میگفتند .این را هم

حتی اگر بدانیم و ببینیم که اثربخش هم نیست .ایشان میگفتند

بگویم که آیت اهلل منتظری و آیت اهلل مطهری در این خصوص

که نهی از منکر فقط این نیست که انسان برای اثر آن که رفع

ال متفاوت با یکدیگر داشتند و در این زمینه در
دو برداشت کام ً

از منکر باشد ،اقدام کند بلکه همین اعالم نظر و اعالم موضع،

واقع با هم اختالف نظر داشتند .آیت اهلل منتظری می گفتند

خودش مرحله ای از یک روند است .چنین کاری را هم با

چنین فعالیت هایی که به انقالبی فرهنگی منجر شود ،الزم

قاطعیت از طریق صدور اعالمیه و سخنرانی ها انجام می دادند

است اما در عین حال باید انقالب سیاسی هم صورت بگیرد و

که خود به خود منجر به زندان و تبعید هم میشد.

اقتراح

احمد منتظری :سخنگو  ،رئیس دفتر و فرزند آیت اهلل حسینعلی منتظری
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هدایتاهلل متین دفتری :مردم رعیت به شهروند و سپس امت تبدیل شدند
شاه در انظار کسانی که به فکر آزادی ،استقالل ،آینده ی
مملکتشان و دموکراسی بودند ،از حیث نقض حقوق بشر و
مسائلی از این دست ،محکوم بود ،ولی به آن صورت در
دادگاهی محکوم نشد و صلیب سرخ جهانی هم بر اساس
دعوت شاه ،برای بازدید از زندانها آمده بود و گزارش خودش را
نیز با توجه به عرف خود به دولت میداد و آن گزارش هیچ گاه
قبل از سقوط رژیم ،منتشر نشد اما سازمانهای بینالمللی و در
راس آن ،عفوبین الملل در زمینه ی نقض حقوق بشر افشاگری
میکردند.
شاه در سال  1274از سه سازمان بین المللی ،دعوت کرد که به
تهران بیایند و کنفرانسی با آنها داشته باشد .بر این اساس دبیر
کل سازمان عفو بین الملل ،رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی
و رئیس کمیسیون بین المللی حقوق دانان ،در تهران حضور به
هم رساندند .در دیداری که با رئیس کمیسیون بین المللی
حقوقدانان داشتم ،وی به تفصیل از این جلسه برایم گفت .در
این جلسه شاه چون می دانست که مریض است و عمرش
طوالنی نخواهد بود ،مطرح کرده بود که از شما دعوت کردم که
بیایید و کمی به این مسائل سامان بدهید که بعد از من،
جانشین من بتواند حکومت بکند؛ چرا که حکومت کردن ،به
نحوی که من انجام می دادم ،از عهده ی آنان خارج خواهد بود.
هر کدام از این ها هم برای بهبود وضع پیشنهاداتی به شاه
منجمله اینکه باید مسئلهی دادرسی ارتش را به صورتی منتفی
کند و واگذاری آن به دادگستری که برای این کار بنا شده ،داده
بودند و قرار بود سال بعد هم مجدداً به تهران بیایند.
در آن زمان به طور کلی یک فضایی برای دفاع از حقوق بشر،
به خصوص موضوع اعدام ها ،محاکمات دربسته و آزادی و
استقالل ایران شکل گرفته بود .اما بهتر است اسم کسانی را که
به ایران و این قبیل مسائل فکر می کردند ،انقالبیون نگذاریم.
به نظر من آنها کسانی بودند که حق طلب بودند و میخواستند
جامعه تغییر بکند ولی به آن معنا نبود که صحبت از انقالب
باشد چرا که انقالب نیاز به یک سری زمینه های قبلی و
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ایدئولوژیک دارد که در آن زمان به آن صورت وجود نداشت.
گروههای مختلف با ایدئولوژیها و افکار و عقاید گوناگون بودند
که همه به صورتی در آن زمان فعال شده بودند .به عنوان
نمونه ،اتفاق مهمی که در آن زمان افتاد در پایان سال 1277
بود که دکتر علی اصغر حاج سید جوادی ،نامه ای خطاب به
نصرت اهلل معینیان ،رئیس دفتر مخصوص شاه نوشت و بسیاری
از مشکالت و مسائل ایران را از جمله مسائل مربوط به حقوق
بشر و آزادی و استقالل مطرح کرد .این نامه به تعداد زیاد و با
تاکید چاپ و پخش می شد و به نامه ی دویست صفحه ای
معروف شده بود.
در زمینهی فعالیت های حقوق بشری ،به سه نمونهی اهم اشاره
می کنم :کانون نویسندگان ایران که فعالیت هایش در راستای
آزادی بیان و مبارزه با سانسور بود ،تجدید فعالیت می کند.
دانشگاهیان ،برای آزادی علم و بیان جمع میشوند و جمعیت یا
سازمان ملی دانشگاهیان را درست میکنند .به دنبال آن ،کانون
وکالی پیشرو شروع به فعالیت می کنند و زمینه برای تاسیس
جمعیت حقوقدانان ایران فراهم می شود .یکی از جلسات مهمی
که در این زمینه تشکیل شد ،مربوط به تیرماه سال  1274و در
پارکهتل تهران بود که جمع کثیری از وکالی برجستهی ایران
در آن حضور داشتند و مسئله این بود که حق دفاع در ایران حق
مقدسی است و بایستی برای آن ،که هدف اصلی کانون وکال
بود ،مبارزه کرد تا به طور کامل به وجود بیاید؛ دفاع از اشخاص
و مجرمین عادی مسئله ای بود که در ایران جا افتاده بود و
کانون وکال هم به این کار مشغول بود و حتی از طریق تعیین
وکیل تسخیری برای افراد ،این مسئله را پیش می برد .اما
حکومت برای حفظ قدرت ،تمام محاکمات سیاسی را که
می خواست با شدت عمل به پیش ببرد و برای آن مجازاتهای
سنگین در نظر بگیرد ،از دادگستری گرفته و به دادرسی ارتش
واگذار کرده بود و در آن جا بود که نظامیان جمع می شدند و
دستوراتی را که از قبل برایشان تعیین شده بود ،عین ًا اجرا
می کردند .ضابط رسیدگی به این جرائم سیاسی هم ساواک بود
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دیگری نیروهای مذهبی بنیاد گرا .تفاوت هم در این بود که آن
و نه ضابطان عادی پلیس و قوه ی قضاییه .این دستگاهی
نیروی مترقی و بالنده ،در آن سال ها هیچ گونه سازمان دهی
مخوف را شکل میداد و در اینجا که بایستی برای حفظ حقوق
سیاسی که بتواند در صحنه ظاهر بشود ،قدرتش را به رخ بکشد
بشر و آزادی های اساسی ،وکالی دادگستری از اشخاص دفاع
و مردم را بسیج کند نداشت و البته سرکوب هم شده بود(اکثر ًا
بکنند ،حق ورود نداشتند.
به عنوان کمونیست سرکوب می شدند و قادر به سازمان دهی
وکالی دادگستری طی قطعنامه ی مفصلی که در پایان آن
نبودند)؛ در صورتی که در آن سمت قضیه نیروهای مذهبی
نشست تنظیم شد ،به این نتیجه رسیدند که باید برای اجرای
بنیادگرا ،که بعد هم حکومت را به دست گرفتند و عنوانش را
تمام قانون اساسی ،اجرای انتخابات آزاد ،رعایت حقوق بشر و
انقالب اسالمی گذاشتند ،با بهره گیری از سازماندهی عظیم به
تمام مسائلی که الزم است استقالل و دموکراسی را در مملکت
صورت انواع هیاتها در حاشیهی شهرها -که مملو از دهقانانی
اشاعه دهد ،مبارزه کنند و از این رو مبارزه نباید صرفاً برای
بود که بعد از اصالحات ارضی به خاطر مشکالت اقتصادی از
مسائل صنفی خودشان باشد ...حرکت سیاسی که در مملکت
روستا به شهر کوچ و حاشیه نشین شده بودند ،-به میدان آمدند.
مقابل دیکتاتوری قرار گرفت ،در درجهی اول به این شکل بود.
در اصل بخش مترقی فقط بیان داشت و کم کم رشد هم کرد
در واقع پله به پله مشکالت به صورت صنفی و سیاسی مطرح
اما تشکیالت نداشت.
می شد و هر صنفی شروع به دفاع از حقوق خودش و دفاع از
در نتیجه ما یک دیکتاتوری کالسیک و نظامی و مدرن در قبل
کل مردم جامعه کرد.
از انقالب و یک استبداد مذهبی عقب افتاده و ارتجاعی بعد از
بعد از سقوط رضا شاه ،مشروطه ی سوم در ایران برپا شد و بعد
انقالب داشتیم .آن دیکتاتوری ،در مدنیت معاصر زندگی میکرد
از بیش از شانزده سال ،قانون اساسی ،معنای اساسی خودش را
و بر خالف قوانین و اصولی که مبنای سیاست در ایران بود،
در زمینه ی حقوق ملت ایران ،پیدا کرده بود اما روند آن که از
عمل می کرد .قوانینی که بعد از مشروطیت در ایران بنا شده بود
شهریور  1282آغاز و با نهضت ملی کردن صنعت نفت به
و موجود بود و شکل قانون گذاری که انجام گرفته بود،
رهبری دکتر محمد مصدق ،ادامه پیدا کرده بود ،با کودتای 82
مرداد متوقف شد .خواست های مردم به بعد از سقوط رضا شاه ،مشروطهی سوم در ایران مجموعه ای امروزی و منطبق با مدنیت
جای خود مانده بود و یک کار اساسی برپا شد و بعد از بیش از شانزده سال ،قانون معاصر بود .رژیم در آن زمان علیه قانون
برای زندگی آتی مردم و سعادت ملت اساسی ،معنای اساسی خودش را در زمینهی بود اما در عین حال کوشش میکرد که
ایران نه تنها دچار وقفه ،بلکه دچار حقوق ملت ایران ،پیدا کرده بود اما روند آن که از قانون شکنی اش را مخفی کند چرا که
سرکوب رژیم و دولت شده بود .ساواک شهریور  1282آغاز و با نهضت ملی کردن صنعت میخواست در عرصههای بینالمللی هم
همه چیز را کنترل می کردند و امکان نفت به رهبری دکتر محمد مصدق ،ادامه پیدا برای خودش ظاهری حفظ کند .اما
حکومت جدیدی که در ایران آمد،
اجتماع وجود نداشت؛ واقعیت روزمره ای
کرده بود ،با کودتای  82مرداد متوقف شد.
که وجود داشت این بود که اگر پنج نفر خواستهای مردم به جای خود مانده بود و یک درست عکس آن بود .قوانینی که این
دور هم جمع میشدند و میخواستند یک کار اساسی برای زندگی آتی مردم و سعادت ملت حکومت سال به سال مطرح کرده ،اعم
صحبتی بکنند ،فردایش احضار شده ،ایران نه تنها دچار وقفه ،بلکه دچار سرکوب رژیم از قانون مجازات اسالمی و حتی خود
قانون اساسی اش ،تماماً برای یک
تهدید ،زندانی و یا شکنجه میشدند.
و دولت شده بود.
استبداد شدید مذهبی ساخته شده است.
در سال های  1274و  1275هم ،دو
اجرای قوانین در دوران حکومت قدیم ،بر مبنای احقاق حق و
نیروی مهم در ایران وجود داشت؛ یکی نیروی اصلی مبارزین
عدالت بود و اجرای قانون در حکومت کنونی به معنای تجاوز به
آزادی و استقالل -در واقع دموکراتها -و سایر افکار مترقی و
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که انقالب فرانسه ،انقالب اکتبر و انقالب اسالمی باشد را مثال
می زنم که همگی مملو از خشونت بودند و قاعدت ًا باید نتیجه
بگیریم که انقالبها نمی توانند بدون خشونت به میدان بیایند و
تغییر اساسی موقعی شکل می گیرد که تحول و زمینه ای برای
تمرین دموکراسی و حقوق بشر و تمام حقوق هایی که در کنار
آن می آید ،به وجود بیاید .بعد از سقوط رژیم قبلی ایران هیچ

زمینهای برای پیشبرد این حقوق و حق طلبی دیگر موجود نبوده
است .حتی قانون اساسی که برای این کار نوشته اند و تقریباً
تمام اصولی را که برای حقوق ملت ایران در نظر گرفتند ،هر
کدام به نوعی مشروط به شرطیست که نقض غرض است.

اقتراح

حقوق طبیعی و فطری مردم و نقض حقوق بشر است .اگر دو
قانون اساسی را کنار هم بگذاریم ،قانون اساسی مشروطیت ،که
همیشه میگفتند خون بهای شهدای مشروطیت است ،حاکمیت
را به مردم داده است اما قانون اساسی که آقای خمینی در ایران
برقرار کرد ،حاکمیت را از مردم سلب کرده است .مردمی که
قبل از انقالب مشروطیت رعیت بودند ،تبدیل به شهروند شدند
اما بعد از این تحوالت ،حق شهروندی از آنها سلب و تبدیل به
امت شدند.
در پایان باید تاکید کنم که من در درجهی نخست یک مصدقی
هستم؛ یعنی کسی که به آزادی و استقالل ایران ،دموکراسی،
برقراری حقوق بشر و آزادی های اساسی اعتقاد دارد .در نتیجه
اگر بخواهید من را تعریف کنید ،یک حق طلب بوده و هستم.

انقالب مملو از خشونت است .من سه انقالب بزرگ در تاریخ

هدایت اهلل متین دفتری :فعال سیاسی و نوه ی دکتر محمد مصدق
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گزارش

گزارش تمرکز گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران،
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار ،نشر و
علی رغم افزایش  ۰درصدی سایر نقاط کشور نسبت به استان
آثار خود ،گزارش ساالنه ی میالدی آماری ،تحلیلی وضعیت
تهران در مقایسه با سال قبل ،هم چنان روایتگر عدم دیده بانی
حقوق بشر در ایران در دوره ی یک ساله ( )۰۱۰۱-۰۱۰۱را
مناسب سایر نقاط کشور به نسبت مرکز از سوی جامعهی مدنی
منتشر کرده است .گزارش پیش رو حاصل کوشش روزانهی این
است؛ به طوری که به عنوان نمونه در سال گذشته حداقل از ۰
تشکل در فرایند چند ساله ی اخیر ،به عنوان بخشی از پروژه ی
استان کشور ،هیچ گونه گزارشگری از وضعیت حقوق بشر
آمارگیری روزانه ی آغاز شده از سال  ١١این مجموعه است که
صورت نگرفته است.
ارائهی تحلیل و آمار را در گزارش حاصله میسر میکند.
هرچند گـــزارش مذکور به صورت برجســته حاصل
گزارش ساالنه ی میالدی از نقض حقوق بشر در
تالش گستردهی مدافعان جسور حقـوق بشر در ایران
ایران ( )۰۱۰۱-۰۱۰۱حاصل جمع آوری ،تجزیه،
است که در راه تحقق باورهای انسان دوستانهی خود
تحلیل و مستند سازی تعداد  ۰۱١۱گزارش از وضعیت
متحمل هزینه میشوند ،با این حال به دالیل روشنی
حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در
منجمله عدم اجازهی فعالیت به سازمــانهای حقوق
محدوده ی یک سال میالدی گذشته است .سهم
بشری توســـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از
خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبری مجموعه
گردش آزاد اطالعات ،بــدیهی ست این گـــــزارش
فعاالن حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری
علیرغم دقت باال ،از سویی عـاری از خطا نباشد و از
گزارشات مورد اشاره  ۱۰درصد ،منابع رسمی یا
سوی دیگر به تنهایی بازتاب دهندهی وضعیت کامل حقوق بشر
نزدیک بـه حکومت ایران  ۱۱درصد و سایر منابـع خبری حقوق
در ایران محسوب نشود.
بشری ۰۱درصد بوده
برای مشاهدهی میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانهها از استانهای مختلف کشور ،که بــا این حال گــزارش
است.
ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعهی مدنی دارد ،به نقشهی زیر توجه کنید:
مذکور را بـه جرات باید
در گـــــــــزارش ۰١
یــکی از دقیـــقترین،
صفحه ای (نسخه ی پی
جامعترین و مستندترین
دی اف) منـتشر شــده
گــزارشات نقض حقوق
توسط این تشکل حقوق
بشر در ایـران در نــوع
بشــری ،بـخش هــای
خود دانست که امیـــد
متعددی از جمله حقوق
است دستمایهی فعالیت
زنان ،کارگران ،کودکان،
بهـــتر ســـازمانها و
زندانیان و غیـــره مورد
مدافعان حقــوق بشر از
بررسی اجمالی و آماری
طــــریق درک بهــتر
همــــراه بـا ارائـــهی
وضعیت حقـوق بشر در
نــمودارهای مــربـوطه
ایــــران ،چالــشها و
بـــرای درک بــــهتر
فرصتهای پیـش روی
خوانندگان قرار گــرفته
آن قرار بگیرد.
است .بر اساس ایــــن

معرفی کتاب

اطلس حقوق بشر
حقوق بشر واژهای است که طی سالیان اخیر دربارهی آن بسیار
شنیده ایم .افراد بسیاری هر روزه در سراسر جهان قربانی نقض
حقوق بشر می شوند و در رسانه ها و اخبار ،بخشی از رنجی که
متحمل می شوند به تصویر کشیده می شود .متاسفانه عالوه بر
نقض آشکار و علنی حقوق بشر ،بخش عمدهای از این حقوق به
صورت غیرعلنی و نامحسوس نقض می شود که ممکن است
حتی نسبت به آنها آگاهی نداشته باشیم.
خوشبختانه به تازگی و به همت دو تن از زندانیان سیاسی زندان
اوین ،که متاسفانه خود نیز قربانی نقض حقوق بشر هستند،
آقایان مهدی خدایی(فعال حقوق بشر) و امید کوکبی(دانشجوی
دکترای فیزیک هسته ای از دانشگاه تگزاس) ،کتاب اطلس
حقوق بشر به فارسی ترجمه شده و از سوی انتشارات آرمانشهر
در افغانستان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
این کتاب با پیشگفتاری از آقای عبدالفتاح سلطانی(وکیل و
مدافع حقوق بشر زندانی در زندان اوین) آغاز می شود و در
هشت فصل با بیانی گویا و شیوا و به دور از کاربرد اصطالحات
دشوار حقوقی و نیز با بهره مندی از تصاویر ،آمار و جداول
گوناگون وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون را بیان
مینماید.
در بخش اول ،حقوق سیاسی که مستلزم وجود قوهی قضاییهی
مستقل است و نیز حق شهروندی ،دارایی و نابرابری ،کیفیت
زندگی مبتنی بر اصل زندگی شرافتمندانه و همچنین بهداشت و
سالمت تمام افراد ،مورد بررسی قرار گرفته است .بخش دوم و
ذیل عنوان تخلفات قضایی و محدودیت های قانونی ،ابتدا به
تعریف شکنجه و کاربرد آن از سوی دولت های گوناگون
می پردازد ،پس از آن بازداشت خودسرانه به عنوان روشی برای
کنترل سیاسی مطرح شده است .در این بخش همچنین به یکی
از قدیمی ترین مجازات های بشری ،اعدام ،در سطح جهان
پرداخته شده است و هم چنین مراقبت پلیسی به عنوان ابزاری
برای اعمال فشار بر شهروندان تعریف می شود .بخش سوم به
اصل آزادی بیان و ممنوعیت سانسور می پردازد .تعریف آزادی
بیان و سانسور ارتباطات در جوامع امروزی از سوی حکومتها و
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ایجاد محدودیت برای حق اجتماعات ،از عناوین مهم این بخش
است .بخش چهار این کتاب به مهم ترین مسائل نقض حقوق
بشر در سطح بین المللی می پردازد؛ نسل کشی ،جنگ ،تجارت
اسلحه ،تروریسم ،نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و نیز تعریف
آوارگان مهاجر و پناهندگان سیاسی ،مباحثی است که به خواننده
در فهم بهتر مسائل حقوق بشر در سطح بین الملل کمک
شایانی می کند .تبعیض یکی از نکوهیده ترین رفتارهای بشری
است که در بخش پنجم در قالب تبعیض های مذهبی ،قومی،
نژادی ،جنسی و معلولیت به آن پرداخته شده است و در این
بخش بر اساس آمار و ارقام و اینفوگرافیک ،اطالعات بسیار
گرانقیمتی از گستردگی و شدت تبعیض در کشورهای گوناگون
به مخاطب ارائه می شود .حقوق زنان هم که همواره یکی از
چالش برانگیزترین مباحث حقوق بشری بوده است؛ حقوق
مدنی ،خشونت خانگی ،تجاوز جنسی به ویژه تعریف انواع تجاوز
و آمار آن در کشورهای گوناگون ،حق بارداری ،ختنه ی زنان و
بردگی جنسی از مهم ترین مسائل حقوق زنان در کشورهای
گوناگون است که بخش ششم را شامل می شود .در کنار آن و
در بخش هفتم حقوق کودکان و تبیین وضعیت کودکان کار،
کودکان سرباز ،مرگ و میر و سالمت کودکان و نیز به وضعیت
آموزش آن ها پرداخته شده است .در آخرین بخش خواننده به
صورت کوتاه میتواند مهمترین معضالت حقوق بشر هر کدام از
کشورهای دنیا را به صورت تیتر وار مطالعه کند و در بخش آمار
جهانی نیز وضعیت شاخصه های اصلی حقوق بشر هر کشور به
صورت کوتاه و ساده به خواننده ارائه شده است.
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نویسنده :اندرو فاگان
برگردان :مهدی خدایی
و امید کوکبی
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