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 کارتون ماه

  ...  شما چه گفته اید، درباره
 محمود صدری: سانسور برد و محبوبیت هنر را افزایش می بخشد

این تفکر که سانسور و محدودیت برد هنر یا هر چیزی را افزایش می دهد، غلط است و فقط توجیه ناصر نورایی: 

گر سانسور است. در بهترین حالت این تفکر فقط می تواند نور امید را در دل ها زنده نگه دارد. با نگاهی سریع به 

وضعیت موسیقی و سینما در ایران خواهیم دید که استعدادهای زیادی در این زمینه نابود شدند و همه چیز روز به 

 روز کیفیت بدتری پیدا کرده و یا به سمت ابتذال کشیده است. 

ما می توانیم به قول آقای صدری با گفتن این که مبارزه با موسیقی مقوله ای پیچیده است و به اشکان شکیبا: 

مربوط می شود، کمی مسئولیت حکومت را نسبت به این کم کنیم اما نباید فراموش کنیم که کدام دین ها و کدام جوامع “ مناقشات عهد عتیق”

 در نهایت طی چنین مناقشاتی در برابر خواست مردم کوتاه آمدند و کدام ها نه. به واقع جز در کشورهای اسالمی، در کدام نقطه از جهان در

 حال حاضر کسی برای خواندن تکه شعری توبیخ می شود یا جلوی کارش را می گیرند!؟

 خدمت سربازی اجباری، نقض آشکار حقوق انسان ها/ محمد محبی
ه د بمطلب واقعاً خوبی بود. متاسفانه کم تر توجهی به این مسئله می شود. نیمی از جمعیت ایران دو سال از بهترین سال های زندگی شان را بایمنصور چناریان: 

سال صرف  دو ارگان های نظامی بفروشند بدون این که هیچ فایده ای برای آینده آن ها داشته باشد. در هیچ آماری از این حرف زده نمی شود که اگر همین

 در آمار نمی آید... یادگیری یک حرفه فنی، هنری و یا هر چیز دیگری شود، چقدر در موفقیت افراد و پیشرفت جامعه می تواند تاثیر داشته باشد. خیلی چیزها کالً

لش چند وقت پیش با خبر شدم که یکی از دوستان دوران دبیرستانم در دوران خدمت، خودکشی کرده. البته خوشبختانه چون زود به بیمارستان منتقعلی شفیعی: 

دختر او را مجبور به آن کردند، زنده ماند اما دلیل خودکشی اش واقعاً جای تفکر دارد. او قرار بود با دختری عروسی کند که به خاطر رفتنش به سربازی، خانواده 

 دگی خودش بازی می کرد. زن ازدواج با پسر دیگری کردند. اگر خدمت اجباری در کار نبود، نه آن دختر مجبور به ازدواج با فرد دیگری می شد و نه این پسر این طور با

 کاری از حسین رادمهری 
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 .مهوش شهریاری )ثابت( از مدیران جامعه بهایی ایران پس از تحمل قریب به ده سال حبس، از بند زنان زندان اوین آزاد شد 

 .معاون وزارت ورزش و جوانان وعده داد که بخشی از ورزشگاه آزادی برای زنان مسقف خواهد شد 

  .پنج کولبر سردشتی که از سوی نیروهای مرزبانی بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه عمومی این شهر تبرئه شدند 

 کیلومتری روستا ساکن هستند، از دسته چک کولبری برخوردار خواهند شد.  ۵۱فرماندار بانه، تمام سرپرست های خانواده که در شعاع   به گفته 

 معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت که با دریافت کارت تحصیلی، تمام کودکان بدون مدارک هویتی می توانند به تحصیل بپردازند. 

 .زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود، بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد 

 ون اصالح نظام قضایی ممکن نیست. بد اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید خود تاکید کرد که اصالح وضعیت حقوق بشر در ایران 

  مدیر کانال های تلگرامی مربوط به دگرباشان جنسی در اردبیل خبر داد. ۶دادستان عمومی و انقالب اردبیل از دستگیری 

  .رسانه ها از تجاوز به دختران کم توان ذهنی در یک پرورشگاه در تهران خبر داده اند 

  زندانی مهریه در زندان های کشور خبر داد. ۲۰۲هزار و  ۲رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از وجود 

  هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارند. ۰۰مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت که 

  عدد دندان، نداشتن لهجه، نداشتن سنگ کلیه و تنگ  ۲۰وزارت آموزش و پرورش برای جذب معلمان جدید شرایط و ضوابط کلی را اعالم کرد که از جمله این ضوابط داشتن بیش از
 نبودن گردن مثانه است.

 .طرح جمع آوری کودکان خیابانی از سطح شهر تهران مجددا به راه افتاده و منجر به دستگیری کودکان زیادی شده است 

  تن از همراهان عرفان حلقه بازداشت  ۵۰پس از اعالم صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری و افزایش اعتراضات به حکم صادره، تنها طی سه روز در تهران و شهرری دست کم
 شدند.

 از ادامه تحصیل در مقطع  ده تعداد پرشماری از جوانان بهایی در شهرهای مختلف ایران علی رغم حضور در کنکور سراسری آموزش عالی در سال جاری به بهانه  نقص در پرون
 دانشگاهی محروم شدند.

 خانواده ها، همبندیان، فعاالن  استزندانیان سیاسی رجایی شهر کرج که در اعتراض به نقض حقوقشان به صورت دسته جمعی اعتصاب غذا کرده بودند، پس از چهل روز و بنا به درخو
 سیاسی و نهادهای بین المللی، اعتصاب غذای خود را به روزه سیاسی تبدیل کردند. 

 ر اعتصاب غذا به سر می برند.ن دچند تن از زندانیان سیاسی زندان اوین و رجایی شهر کرج اعم از سهیل عربی، محمد نظری و رضا شهابی علی رغم گذشت بیش از یک ماه هم چنا 

  داشت شدند.بازراحله راحمی پور، مدافع حقوق بشر و محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران طی مراجعات جداگانه به منازلشان 

  به حبس و تبعید قطعی شده و آماده اجرای “  پتک جاللی” نفر از افراد درگیر در نزاع طایفه ای روستای  ۲۰۰دادستان عمومی و انقالب شهرستان باغملک گفت که محکومیت حدود
 حکم هستند.

 .یک زن جوان به همراه فرزندش در روستای نیازآباد شهرستان بندر ترکمن دست به خودسوزی زد و به علت شدت باالی سوختگی فوت کرد 

  .مرد جوانی به علت جواب رد شنیدن از یک دانشجوی دکتری روانشناسی اقدام به اسیدپاشی کرد 

 .یک کولبر در سردشت در اثر انفجار مین دچار مجروحیت شدید شد 

 .انفجار مین به جامانده از جنگ در سومار باعث قطع عضو یک نفر در این شهر شد 

  .یک کولبر در شهرستان خوی در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزی از پرتگاه سقوط کرده و دچار مجروحیت شد 

  .در شهرستان سقز، نیروهای انتظامی یک کاسبکار مرزی را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه دچار جراحت شد 

  .در درگیری میان نیروهای هنگ مرزی و کولبران در روستایی از توابع سردشت، یک کولبر زخمی شد 

 .یک کولبر در ارتفاعات اشنویه هدف گلوله ماموران قرار گرفت و جان خود را از دست داد 

  .یک کاسبکار در مهاباد در اثر تعقیب و گریز نیروهای انتظامی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد 

 .در یکی از مناطق مرزی شهرستان بانه، دو کولبر در اثر تیراندازی هنگ مرزی جان خود را از دست دادند 

  .بازاریان بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر اقدام به بستن مغازه هایشان کردند 

 نیتی به خشونت کشیده شد.ام گروهی از اهالی سنندج در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در شهرستان بانه دست به تجمع مسالمت آمیز زدند که این تجمع با دخالت نیروهای 

 .سوزان عمری، کودک کار چهارده ساله که در پی انفجار کوره پزخانه وایقان دچار سوختگی شدید شده بود، در بیمارستان جان باخت 

  که دولت نروژ ماه مارس به ایران دیپورتش کرده بود، در تهران به اجرا در آمد.“ لیال بیات”ضربه شالق حد  ۰۰حکم 

  اراک که به تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق خود معترض هستند، آن ها را مورد “  آذرآب” و “  هپکو” یگان ضدشورش نیروی انتظامی، با حمله به کارگران متحصن کارخانه های
 ضرب و جرح قرار داد.

 .دو زندانی به اتهام سرقت از مغازه کالباس فروشی و یک منزل، به قطع انگشتان دست محکوم شدند 

 .معاون دادستان استان قم، از اجرای مجازات قطع دست برای سه متهم به سرقت در زندان مرکزی قم خبر داد 

  به اعدام محکوم کرد.“ جند الفاروق” تاکنون در بازداشت هستند، در رابطه با تشکیل گروه ۴۹دادگاه انقالب اهواز دو تن از شهروندان عرب خوزستانی را که از سال 

 .علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از ابالغ حکم اعدام موکلش خبر داد 

  تنها سه ماه پس از وقوع حادثه در پارس آباد اردبیل در مالءعام اعدام شد.“آتنا اصالنی”اسماعیل رنگرز، متهم به قتل ، 

 .سیدجمال موسوی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر، به اتهام محاربه مخفیانه در این زندان اعدام و در محلی نامعلوم به خاک سپرده شد 
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سال پیش اعالمیه جهانی حقوق بشر قید نمود که همه انسان   96

ها آزاد به دنیا آمده و در حقوق و کرامت انسانی برابر هستند. در 

سال گذشته، پیمان نامه های گوناگون در عرصه جهانی  96خالل 

و منطقه ای بر مواردی که اعالمیه جهانی حقوق بشر نیاز به 

تدقیق داشت، توجه مبذول داشته تا حقوق و کرامت یکسان همه 

انسان ها را تضمین نماید. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی از زنان 

(CEDAW)  و برنامه عمل چهارمین کنفرانس  9696در سال

که به  9662جهانی سازمان ملل در مورد زنان در پکن در سال 

کشور رسید )برخی کشورها از جمله ایران، واتیکان و  986امضای 

چند کشور دیگر متن این پالتفرم را در زمینه حقوق زنان در زمینه 

مسئولیت و اختیار بر بدن خود و سقط جنین مورد تایید قرار 

ندادند(، استراتژی های دقیقی برای فائق آمدن بر چالش های 

احقاق حقوق برابر زنان و دختران ارائه می دهد. در حقیقت برای 

مورد چالش  95به مثابه یکی از “ کودکان دختر”نخستین بار واژه 

های جهانی برای حقوق بشر زنان و دختران به کار برده شد. در 

برنامه عمل پکن، دولت ها متعهد شدند تا با تنظیم و اجرای 

قوانینی در مورد حداقل سن قانونی برای ازدواج اقدام کرده و از 

حقوق کودکان دختر در مورد امنیت، سالمت جسمی، جنسی و 

 روحی حمایت کنند.

ازدواج کودکان که اکثریت قریب به اتفاق آن کودکان دختر را 

مورد آسیب قرار می دهد، توسط جامعه جهانی به مثابه ازدواج زیر 

سال تعریف شده است. ازدواج کودکان اثرات نامطلوب و  98سن 

دراز مدت برای آنان به دنبال دارد. به تخمین یونیسف، کودکان 

سال ازدواج می کنند. تا  98برابر کودکان پسر زیر سن  2دختر 

میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران  953، 5392سال 

 92میلیون نفر زیر سن  523کودکی ازدواج کرده اند. از این تعداد 

 سال ازدواج کرده اند.

  ازدواج زودرس و در سنین پایین سالمت جسمی، جنسی و

روانی آنان را به مخاطره انداخته، میزان خشونت خانوادگی را 

فزون تر نموده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنین 

روابطی کودک متاهل کنترل محدودی را بر بدن و تصمیمات 

نسبت به بارداری خود خواهد داشت. هم چنین در مورد 

کودکان دختر، عدم دسترسی به بهداشت بارداری، بارداری 

زودرس و زایمان، به طور جدی سالمت آنان را به مخاطره 

 می اندازد.

  سالگی ازدواج می  98دخترانی که قبل از رسیدن به سن

سالگی ازدواج می  59کنند، در مقایسه با زنانی که بعد از 

 برابر بیش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند. 0کنند، 

  سال در حین زایمان  92-96مرگ و میر دختران بین سنین

سالگی زایمان کرده اند. مرگ و  53برابر زنانی است که در  5

سال زایمان دارند، به طور  92میر دخترانی که زیر سن 

 سالگی زایمان دارند. 53برابر زنانی است که بعد از  2متوسط 

  ساله در کشورهایی که از  92-96میلیون دختر  92بیش از

نظر اقتصادی فقیر یا متوسط محسوب می گردند 

(LMICs) درصد مزدوج  63، مادر می شوند. از این تعداد

 هستند.

  فرزندان مادرانی که خود کودک محسوب می شوند و زیر

برابر شانس مرگ در سال اول زندگی  5سال دارند،  98سن 

سال بزرگ تر هستند.  53دارند؛ در مقایسه با مادرانی که از 

مادران جوانی هم که در حین زایمان زنده می مانند، در 

خالل عمر خود از بیماری های عدیده به علت کار زیاد و یا 

بیماری های دیگر از جمله فیستول زایمان 

(FISTULAE) .رنج خواهند برد 

  موانع فرهنگی، اقتصادی، حقوق و خانوادگی اغلب به وقفه

 کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل متحد

 الهه امانی
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سال است اما پسرهای مسلمان از  59برای ازدواج در فیلیپین 

سالگی و دختران مسلمان پس از بلوغ می توانند مزدوج  92

 شوند.

  حتی در کشورهای غربی در مواردی حداقل سن ازدواج نادیده

گرفته می شود و مثالً در برخی کشورهای اروپای شرقی مثل 

اغلب  (Roma)آلبانی، بلغارستان و اوکراین، دختران کولی 

سال ازدواج می کنند. در  98زیر سن قانونی 

پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی، ازدواج 

اجباری بسیار رایج است. در سطح جهان کشورهای 

آفریقایی و آسیای جنوبی بیش ترین میزان ازدواج 

کودکان دختر را دارند. در نپال که سومین کشوری 

است که بیش ترین میزان ازدواج کودکان را در 

 98درصد از کودکان زیر سن  09آسیای جنوبی دارد 

 سال ازدواج می کنند.  92درصد زیر سن  93سال و 

به علت آسیب های زیادی که ازدواج کودکان به ویژه دختران 

دربردارد، این گونه ازدواج ها در زمره خشونت هایی محسوب می 

 جنسیتی دارد.-شود که جنبه جنسی

بررسی ادبیات مربوط به ازدواج کودکان، به ویژه دختران زیر سن 

سال نشان می دهد که آسیب  98

های اجتماعی و اقتصادی از جهت 

فقر در مناطق روستایی و در 

حاشیه شهرهای بزرگ، تصادمات 

جنگی، اختالفات قومی، عدم 

دستیابی به امکانات آموزشی، عدم 

دستیابی به آموزش و امکانات 

بهداشتی و پزشکی، شکاف بین 

تحصیالت ابتدایی و متوسطه در بین دختران و پسران، محدود 

بودن امکانات شغلی و کسب درآمد برای دختران، ازدواج های 

اجباری، قوانین عرفی و مذهبی زیر ساخت و زمینه هایی است که 

شرایط تشویق کننده برای ازدواج کودکان را فراهم می آورد. در 

که در اغلب موارد اختالف -ازدواج کودکان دختر با مردان بالغ 

تحصیلی برای کودکان دختری که متاهل هستند، می 

انجامد و در بسیاری از کشورها به ویژه در آفریقا و آمریکای 

درصد این دختران ترک تحصیل  55تا  95جنوبی، بین 

 خواهند نمود.

  درصد از کشورهای جهان، حداقل سن  88، 5392تا سال

سال را برای ازدواج تصویب نمودند اما ضعف ها  98قانونی 

و گسست های قانونی باعث عدم اجرای این 

 توافق و کارکرد و کارآمدی آن شده است.

  سال را در  98از کشورهایی که سن قانونی

درصد ازدواج دختران با  25نظر گرفته اند، 

رضایت والدین، پدر و یا جد پدر را به مثابه 

سال  98که -استثنا در مقابل قاعده قانون 

ها “ استثنا”، در نظر گرفته اند. این -است

تحت عنوان قوانین عرفی و مذهبی، اجرای 

سال را با چالش های عدیده مواجه ساخته  98حداقل سن 

ها که شامل اجازه توسط والدین و “ استثنا”است. با توجه به 

درصد از کشورها  28قوانین عرفی و مذهبی می شود، در 

درصد از  09سال می توانند ازدواج کنند و  98دختران زیر 

کشورها حتی ازدواج زیر 

سال را هم  92سن 

 ممکن ساخته اند. 

  عدم حمایت برابر از

حقوق دختران و پسران 

در مورد ازدواج های 

زودرس سبب گردیده که 

سوم کشورها، -در یک

تفاوت سنی برای حداقل سن ازدواج دختران و پسران وجود 

درصد از کشورهای جهان، سن قانونی  59داشته باشد. در 

 سال کم تر از سن قانونی پسران است.  5-4دختران، 

  حداقل سن متفاوتی -از جمله فیلیپین-برخی از کشورها ،

برای اقلیت های مذهبی قایل هستند. حداقل سن قانونی 

به علت آسیب های 

زیادی که ازدواج کودکان به 

ویژه دختران دربردارد، این 

گونه ازدواج ها در زمره 

خشونت هایی محسوب می 

-شود که جنبه جنسی

 جنسیتی دارد.
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جنسیتی -، مناسبات قدرت جنسی-سنی فاحش نیز وجود دارد

پررنگ تر، نابرابرتر و خشونت بار تر است. این کودکان از موارد 

تجاوز جنسی در مناسبات زناشویی، بیش تر از سایر زنان صدمه می 

بینند و موارد خودکشی، افسردگی، مرگ و میر در حین زایمان و 

 سایر آسیب های فیزیکی و روانی در این گروه سنی باالتر است.  

 ازدواج کودکان در آمریکا

در حالی که مباحث ازدواج کودکان دختر در سطح جهان، وزنه اصلی 

خود را در خارج از مرزهای آمریکا دارد و کم تر راجع به ازدواج 

کودکان در آمریکا شنیده ایم، اما قوانین ازدواج 

و حداقل سن قانونی برای ازدواج یکی از 

مواردی است که چون مورد بازبینی قرار 

نگرفته، مورد توجه جدی نبوده و به فراموشی 

سپرده شده بود. اما در چند سال اخیر این 

موضوع از حاشیه به مرکز توجه سوق داده شده 

 است.

سال در  98هزار کودک دختر زیر سن  523

 5333 – 5393آمریکا در خالل سال های 

ازدواج کرده اند. آمارها نشان می دهد که حتی 

ساله در لوئیزیانا، آالسکا و  95دختران 

 کارولینای جنوبی ازدواج کرده اند. 

 Tahirih Justice(مرکز عدالت طاهره  5399در ماه آگوست 

Center(  که سازمانی است مدافع حقوق زنان و دختران و به ویژه

جنسیتی دارد، -در حوزه زدودن خشونت هایی که معنی جنسی

فعالیت می کند، در تحقیقات خود برآورد نموده است که در تگزاس 

، -که در رده دوم در زمینه ازدواج کودکان در آمریکا قرار دارد-

-5394سال بین سال های  98هزار کودک زیر سن  43قریب به 

 مزدوج شدند.  5393

ایالت آمریکا حداقل سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ  59در 

سال رساند و در  99به  94، نیویورک حداقل سن ازدواج را از 5399

سال به عنوان حداقل سن قانونی  98، 5399تگزاس در ماه مه 

تصویب گردید. در این ایالت )تگزاس( چنان چه به رای دادگاه، 

کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به عنوان یک فرد 

بالغ بگیرند، دادگاه اجازه تصمیم به ازدواج آنان را نیز می دهد )در 

آمریکا به رای دادگاه و در مواردی استثنایی کودکان می توانند 

گردند؛ یعنی خود مسئول  (Emancipated)“ رها”و “ آزاد”

زندگی خود شوند(. باورهای مذهبی و هم چنین استدالل  دلگرمی  

برای کسانی که به ارتش می پیوندند، از مواردی است که جزو 

استثناها توسط فرمانداری که در انتخابات گذشته آمریکا نیز 

   (Chris Christy)شرکت جست یعنی کریس کریستی 

محسوب می گردد. اگرچه در نیوجرسی که ایالت این فرماندار 

 سال محسوب شد. 98است، حداقل سن 

ازدواج کودکان که امروزه توسط نهادهای 

حقوق بشری و برخی از سازمان های زنان از 

 Feminist(جمله اکثریت فمنیستی 

Majority (  و غیره مطرح می گردد، از

نظر تفسیر قوانین با چالش های متعددی نیز 

مواجه است. برخی از سازمان های مدنی 

مطرح می کنند که در جامعه ای که روابط 

سال آزاد است و  98دختر و پسر زیر سن 

سال یکی از  98مسئله بارداری دختران زیر 

آسیب های اجتماعی محسوب می گردد، 

تعیین حداقل سن، می تواند چالش های دیگری را برای زندگی 

سالم دخترانی که خارج از ازدواج باردار شده و در ایاالتی زندگی 

می کنند که سقط جنین نمی تواند صورت گیرد. هم چنین 

استدالل می شود که تصمیم در مورد ازدواج باید آزاد بوده و چنان 

سال به اختیار و تصمیم خود  98چه دختر و پسری زیر سن 

بخواهند ازدواج کنند، باید از چنین حقی برخوردار باشند. چنین 

جدل ها و بحث هایی سبب گردیده که در کالیفرنیا علی رغم 

تالش بسیاری از سازمان های جامعه مدنی، فمنیست ها و 

سال تعیین نشده باشد  98طرفداران حقوق بشر، سن قانونی هنوز 

 و یا نظر موافق والدین و دادگاه، کودکان می توانند مزدوج شوند. 

، وزارت امور خارجه آمریکا 5399جالب آن است که در سال 

عواقب ”قلمداد نموده که “ نقض حقوق بشر”ازدواج کودکان را 

است. به نظر “ وحشتناک به دنبال داشته و پایان دوران کودکی

در ازدواج کودکان دختر با مردان 

که در اغلب موارد اختالف سنی -بالغ 

، مناسبات قدرت -فاحش نیز وجود دارد

جنسیتی پررنگ تر، نابرابرتر و -جنسی

خشونت بار تر است. این کودکان از موارد 

تجاوز جنسی در مناسبات زناشویی، بیش تر 

از سایر زنان صدمه می بینند و موارد 

خودکشی، افسردگی، مرگ و میر در حین 

زایمان و سایر آسیب های فیزیکی و روانی 

 در این گروه سنی باالتر است.  
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ارزش های سنتی و ”پژوهش های انجام شده اظهار نمود که 

مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در زمینه فرهنگی 

در راستای سیستم پدرساالری، از عوامل موثر ازدواج کودکان در 

 “. ایران محسوب می شود

درصد  85وضعیت تاهل کودکان مزدوج بر اساس اظهارات کهرام 

درصد دارای همسر فوت شده،  2درصد مطلقه،  2هم چنان متاهل، 

درصد  5درصد همسر از کار افتاده و  5درصد همسر رها کرده،  4

 همسران زندانی هستند.

 94درصد بین  22سال،  90تا  99درصد بین  52.2از نظر سنی نیز 

 93درصد کم تر از  5سال و  98تا  99درصد بین  98سال  99تا 

 سالگی ازدواج کرده اند. 

هم چنین در خصوص اعتیاد در بین کودکان مزدوج وی گفته است 

درصد این افراد دارای پدر معتاد،   98که 

درصد  9درصد دارای مادر معتاد و  99

 دارای والدین معتاد بوده اند. 

در مورد تجربه ازدواج کودکان دختر، زهرا 

درصد این افراد  49”کهرام اظهار داشت 

درصد جراحت،  59دارای تجربه کوفتگی، 

درصد نقص عضو  0درصد شکستگی،  20

درصد از آن  2شدند. این در حالیست که  

 93سال،  43تا  92ها اختالف سنی بین 

درصد اختالف سنی کم  82سال و  92تا  93درصد اختالف سنی 

 “. سال را تجربه کرده اند 93تر از 

کشوری که باالترین  53واقعیت آن است که اگر چه ایران در زمره 

میزان ازدواج کودکان را دارند، قرار ندارد، اما نقض حقوق کودکان، 

ازدواج های اجباری و تحمیلی بر اساس باورهای عرفی و مذهبی، 

فقر شکننده اقتصادی و تفاوت فاحش طبقاتی، دوران کودکی را از 

زندگی این کودکان دختر ربوده، آمال ها و آرزوهای آنان را در 

مناسبات نابرابر خشونت بار دفن می کند و از این رو حتی یک مورد 

 آن هم قابل قبول نیست.

نامیده می شود، “ رضایت والدین”با وجود گریزهای حقوقی که 

می رسد حقوق کودک تنها در خارج از مرزهای آمریکا می تواند 

 مطرح گردد! 

 ازدواج کودکان در ایران

سال و برای پسران  90در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران 

سال است و آمارهای دقیقی در مورد ازدواج کودکان به ویژه  92

 99کودکان دختر وجود ندارد. براساس تخمین یونیسف  قریب به 

سال  92درصد زیر سن  0سال و  98درصد از دختران زیر سن 

ازدواج می کنند. بر اساس آمارهای موسسه حقوق کودک، تعداد 

 40به  5339نفر در سال  080هزار و  00کودکان دختر متاهل از 

افزایش یافته است. این افزایش  5336نفر در سال  426هزار و 

درصدی زنگ خطری در زمینه نقض حقوق انسانی کودکان  03

 محسوب می شود. 

زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج 

کودکان در مناطق حاشیه ای در سال 

در دانشگاه علم و صنعت اظهار  9062

، سمینارهای 65از سال ”داشت که 

تخصصی جمعیت امام علی در زمینه 

های مختلفی هم چون کودکان کار و 

خیابان، اعتیاد کودکان و غیره برگزار 

شد و امروز یکی دیگر از مسائلی که 

ما به عنوان فعال اجتماعی هر روز با 

آن ها درگیر هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم، مسئله 

 “. نگران کننده و تلخ ازدواج کودک در کشور است

تعداد زیادی از ازدواج هایی که در سنین ”وی اظهار داشت 

کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و به همین 

دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه بوده و در 

وی ادامه داد که بر “. نهایت به جمعیت پنهان کشور می افزایند

اساس آمارهای رسمی ثبت شده، بیش ترین آمار ازدواج و طالق 

کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، 

آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و 

مازندارن است. وی در خصوص ازدواج کودک در ایران بر اساس 

 عکس از توانا 
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که رهنمود -سال  98به  92و  90حتی اگر سن قانونی ازدواج از 

ارتقا یابد، هنوز راه درازی برای پایان بخشیدن  -سازمان ملل است

به ازدواج کودکان دختر وجود دارد. فرهنگ سازی و اراده سیاسی 

دولت در حمایت از حقوق کودکان راهکارهای پایان بخشیدن به 

 نقض حقوق کودک است. 

 ایران از چند جنبه ویژگی هایی دارد که قابل تامل است:

علی رغم این که سن قانونی ازدواج در ایران بر اساس قوانین  .1

اسالمی، یکی از پایین ترین ها در سطح جهان است، اما ایران 

در زمره کشورهایی نیست که در رده باال در مقایسه با سایر 

کشورهای همتراز از نظر ازدواج کودکان قرار داشته باشد. علت 

این امر در آن است که روح کلی جامعه از قوانین به ویژه 

قوانین خانواده جلوتر است و به ویژه در شهرها از نظر اجتماعی 

 ساله مورد قبول نیست.  92ساله و پسران  90ازدواج دختران 

ایران به علت شکاف عظیم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی یکی  .2

از کشورهایی است که میانگین سن ازدواج کودکان بیانگر 

واقعیات موجود و زنگ خطر رشد ازدواج کودکان دختر نمی 

تواند باشد. از یک سو شاهد روند افزایشی تاخیر ازدواج زنان و 

مردان هستیم و از سوی دیگر شاهد رشد ازدواج کودکان دختر 

به ویژه در مناطق و استان های حاشیه ایران. این شکاف یکی 

از فرایندهای شکاف عظیم فقر و ثروت در جامعه ایران است؛ 

جامعه ای که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی و 

 اجتماعی پارادوکس های عدیده ای دارد. 

علی اکبر محزون، مدیر کل اطالعات آمار و مهاجرت ثبت احوال در 

در مصاحبه ای با مهر اظهار می دارد که  9069شهریور  03

میانگین سن ازدواج در استان های مختلف متفاوت و در تهران ”

سال است که بیش از استان های  59و برای زنان  03برای مردان 

شاخص تاخیر سن ”وی هم چنین ادامه می دهد که “.  دیگر است

برابر افزایش  5سال به بیش از  93ازدواج در زنان، در کم تر از 

و برای  59.8میانگین کشوری سن ازدواج برای مردان ”و “. یافته

 “. اعالم شده است 50.9زنان 

نقض حقوق کودکان در ایران جنبه های دهشتناکی دارد که ازدواج 

، یکی از این موارد -به ویژه کودکان دختر-های زودرس کودکان 

است. جامعه مدنی در ایران و در خارج از ایران تالش های مثبتی 

در زمینه حمایت های اقتصادی برای ادامه تحصیل کودکان و 

حمایت از خانواده هایی که با فقر دست و پنجه نرم می کنند، می 

نماید. با این حال فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه 

سازی برای تغییرات اجتماعی، تدقیق قوانین و ارتقاء شعور جمعی 

یک جامعه برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت، از اهمیت ویژه 

 ای برخوردار است. 

تاریخ نشان داده است که در حین این که کارهای خیریه التیام 

بخش دردهای نیازمندان در کوتاه مدت است، اما ریشه های آسیب 

های اجتماعی را از بین نبرده و خیل نیازمندان و کسانی که در 

چنگال بی رحم فقر، خشونت و درماندگی به سر می برند، هم 

چنان رشد خواهد کرد. مبارزه اجتماعی برای تغییرات اجتماعی از 

مبارزه برای واکسن بیماری فلج اطفال گرفته، تا مبارزه برای حقوق 

مدنی رنگین پوستان در آمریکا، و تا مبارزه برای برابری جنسیتی، 

نشان داده است که کمک های خیریه اگرچه به صورت موقت 

التیام بخش بوده، اما همکاری و همیاری نهادهای مردمی برای 

ایجاد تغییر و دفاع از حقوق انسانی و برقراری جامعه ای بدون 

خشونت و با عدالت اقتصادی و اجتماعی، تنها در پرتو جنبش های 

 اجتماعی تحقق می یابد. 
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سوزاندن، ضرب و جرح، شکنجه، تجاوز و قتل عام گسترده مرد 

و زن و کودک و پیر و جوان، از اقلیت بی دفاع و ستمدیده 

مسلمان، توسط بوداییان ساکن در کشور میانمار یا همان برمه و 

انتشار گهگاه بعضی از فجیع ترین تصاویر محیر العقول، چشم 

ها را گریان و دل ها را نگران و تن آدمی را به لرزه می افکند و 

باز این پرسش سهل و ممتنع به ذهن خسته بشر متمدن امروز 

متبادر می شود که چرا نمی توان و نمی شود در دامان پهناور و 

زیبای کره خاکی، با آرامش و امنیت و آسایش زیست و چرا 

خوی درندگی و حوش بالشعور، از ضمیر پاک و نهاد آگاه آدمی 

 ذیشعور، سر برآورده است!؟  

بدیهی است که حوادث اجتماعی نیز مانند قضایای طبیعی و 

وقایع اتفاقیه، مشمول رابطه عل ی و سببی است؛ یعنی چرایی هر 

پدیده و معلول را باید در منبع موجد و علت مولد و سبب ظهور 

آن یافت. اگر بخواهیم ریشه تمام فجایع و جنایات و مظالم 

تاریخ بشریت، به ویژه حوادث مولمه عصر حاضر را بررسی و 

کنکاش کنیم، مسلماً با یک علت و چند سبب معدود، مواجه 

نخواهیم شد بلکه مجموعه ای از علل متعدد و اسباب مهم و 

اهم وجود دارند که به صورت زنجیره ای، منجر به حدوث و 

وقوع نتایج تاسف بار مذکور می شوند. و تا مسائل و چالش های 

پیش آمده در حوزه امنیت جسمی و روانی جامعه ملی و جهانی، 

به درستی شناخته و کنکاش نشود، تالش برای حل آن یا حتی 

ارائه راهکار در این خصوص، بی فایده و شعارگونه است. اگرچه 

تحقیق و مجاهدت در این زمینه، نیازمند عزم راسخ ملی و بین 

المللی تمام متخصصان امر، اعم از جامعه شناسان و سیاسیون و 

حقوقدانان و علماء مذاهب است و مسلماً نمی توان در این مقال 

مختصر و مجال محدود، حق مطلب را کما هو حقه، ادا کرد اما 

بر حسب وظیفه انسانی، به عنوان یکی از ساکنان زمین و 

تکلیف اخالقی و دینی و صنفی و ملی، به عنوان وکیل مدافع 

ایرانی مسلمان، بر آن شدم که از زاویه ای کوچک، به مطلبی 

مهم و اساسی و خطیر، اشاره نمایم تا چه قبول افتد و چه در نظر 

 آید.

در نگاه اول، مشخص است که ریشه تمام این جنایات و سایر 

فجایع مشابه در جای جای گیتی، پاگرفته در شوره زار عصبانیت و 

عصبیت و خشونت منبعث از آن هاست و نفس این تعصب کور و 

ویرانگر نیز متکی بر خودبرتربیتی، غرور، خودخواهی، تبعیض ناشی 

از تضادها و تفاوت های فرهنگی و مذهبی و قومی و نژادی است. 

به عبارت دیگر وقتی آدمی، به یک مرام یا سنت یا رسم یا عرف یا 

مذهب، ایدئولوگ و باورمند می شود و غیر آن را طرد و محکوم به 

نادرستی مطلق می کند و به حق یا ناحق، به آن باور و عقیده، 

قداست می بخشد، به تبع باور بر قداست اندیشه، خود را نیز 

مقدس و منزه پنداشته و اغیار را در نقطه مقابل می نشاند. این 

گونه است که خویشتن را مستحق دریافت امتیازات و حقوق بهتر و 

بیش تر دانسته و اغیار را الیق تحدید و تهدید می پندارد و همین 

مطلب، سرآغاز مبحث خودی و بیگانه در سیاره کوچک زمین و 

جنگ و جنایت حاصل از آن شده است. زیرا در مقام مطالبه حق و 

ادای تکلیف، آن که خود را در کثرت قدسی پنداشته، حق بیش 

تری می خواهد و بار مسئولیت کم تری را پذیرا می شود و شخص 

مطرود مقابل نیز به حکم عقل و منطق و فطرت، خود را در موضع 

ظلم دیده و راهکاری برای خروج از مخمصه اندیشیده که ممکن 

است به صورت اقدام های تالفی جویانه، ناهنجار و ضد اکثریت، 

نمود یافته و در گستره تشکیالتی و جمعی و مدرن آن، به اقدام 

علیه امنیت ملی کشور، تعبیر شود. فلذا تا زمانی که تفاوت ها و 

تبعیض های مخالف با عقل و منطق و حقوق محض و فطرت ناب 
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 خشونت در میانمار و ضرورت اصالح قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 وکیل پایه یک دادگستری

 فرشید رفوگران
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بشری و ترجیح های بالمرجح وجود داشته باشد، چرخه منحوس 

عصبیت، خشونت، جنایت، انتقام، جنگ و نهایتاً اقدام علیه امنیت 

 ملی )نسبت به طرفین ماجرا( وجود خواهد داشت.

 اما اصل مطلب

پیش از بیان اصل مطلب، الزم است عرض کنم که نگارنده این 

سطور، فردی ایرانی 

و مسلمان و پیرو 

عه  ی ش هب  مذ

جعفری اثنی عشری 

بوده و هست که در 

حد توان، بر اصول 

و فروع باور مذهبی 

تحقیقاً -خویش نیز 

، پایبند -نه تقلیداً

چه  ن لذا آ ف است. 

معروض می شود در 

نگرش بنده، تعارضی با مبانی اعتقادی و دینی نداشته و عمیقاً به آن 

 باور دارم.

چند ماهی بیش تر از انقالب سال پنجاه 

و هفت و تغییر نظام سیاسی کشور 

نگذشته بود که علی رغم انتظار بر 

گسترش عفو و بخشش و رحمت و 

مهربانی، به عنوان شاخصه بلند موازین 

اسالمی و تعالیم شریف نبوی و اتصاف 

انقالب به صفت اسالمی، در محل 

زندگی و شهر من شیراز، حوادثی رخ داد 

که علی رغم صِغر سن در آن زمان 

)هشت سالگی( و تضعیف حافظه در این 

زمان )چهل و هفت سالگی(، به وضوح و 

درستی صحنه های منزجر کننده و 

دلخراش آن را به یاد دارم. سال ها بود 

که اقوام و نژادهای مختلف و پیروان ادیان و مذاهب و فرق گوناگون 

)رسمی یا غیر رسمی(  در شهر شیراز،  مانند بسیاری از نقاط 

دیگر کشور، به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می 

کردند اما به ناگاه همان حس نهفته خودبرتر بینی و مقدس 

پنداری، به مدد اثرات جانبی تغییر نظام سیاسی، آشکار شده و 

بساط آزار و اذیت شدید عده ای از همشهریان بی گناه، توسط 

اشخاص افراطی 

و خودسر و بیمار، 

ید و  گرد هن  پ

متاسفانه سوزاندن 

منازل مسکونی و 

به خصوص مغازه 

ها و محل کسب 

و کار بهاییان و 

آزار جسمی و 

روحی آن ها، باب 

با چشمان  شد. 

کوچک خود، عمق فجایع بزرگ و قساوت های کور و بی دلیل 

را در سیاهه های باقیمانده از امالک متعدد سوزانده شده در 

گوشه گوشه خیابان ها و محالت شیراز، 

از جمله سعدی، هفت تنان، ادبیات و 

غیره دیدم. در همسایگی و محل 

سکونت ما )پل فرح سابق و پل حر 

فعلی، مقابل شیر و خورشید(، تا جایی که 

در خاطرم هست، شش خانواده بهایی و 

چهار خانواده یهودی زندگی می کردند و 

تا زمانی که آن حادثه ناشایست و خفت 

بار پیش نیامده بود، هرگز از آن ها بدی 

یا خشونتی ندیدیم و آن ها نیز از 

اکثریت همسایگان مسلمان خویش جز 

مهربانی و نیکویی، چیزی ندیدند. ما با 

کودکان آن ها دوست و همبازی بودیم 

و بزرگ ترها نیز با هم سالم و علیک داشتند؛ با این حال این را 

سال ها بود که اقوام و نژادهای مختلف و پیروان 

ادیان و مذاهب و فرق گوناگون )رسمی یا غیر 

رسمی(  در شهر شیراز،  مانند بسیاری از نقاط دیگر 

کشور، به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی 

می کردند اما به ناگاه همان حس نهفته خودبرتر 

بینی و مقدس پنداری، به مدد اثرات جانبی تغییر 

نظام سیاسی، آشکار شده و بساط آزار و اذیت شدید 

عده ای از همشهریان بی گناه، توسط اشخاص 

افراطی و خودسر و بیمار، پهن گردید و متاسفانه 

سوزاندن منازل مسکونی و به خصوص مغازه ها و 

محل کسب و کار بهاییان و آزار جسمی و روحی 

 آن ها، باب شد. 
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دیار حق شتافته اند. من نیز در حال اتمام دهه پنجم عمر خویش 

هستم و مشخص نیست که چند صباح دیگر در میان زمانه ملتهب 

حاضر، گرفتار باشم. اما متاسفانه آن چه باقی مانده و تغییر نکرده و 

چون آتشی موذی زیر خاکستر مصلحت و جهل پنهان شده است، 

همان علل و اسباب تبعیض های ناروا و خشونت های تابع آن 

 است. 

باید بپذیریم که در بطن نگرش عمومی ما نیز همان منطق ضعیف 

و یک جانبه ای نهان شده است که جنایتکاران میانماری، هم به 

عنوان داعی و انگیزه و هم به عنوان 

توجیه و تطهیر، به آن متوسل می 

شوند. آنها نیز پیروان بودا را برتر از 

پیروان پیامبر اسالم دانسته و خود را 

محق در آزار و اذیت و استثمار و قتل و 

غارت آن ها می دانند و این فاجعه 

وقتی غم انگیز تر است که از سوی 

قوای حاکم و نهادهای تقنینی نیز 

 توجیه و حمایت شود. 

آن چه امروز در میانمار در حال رخ 

دادن است و آن چه دیروز در دربار 

صفویان راجع به جنایات علیه اهل 

سنت و جماعت رخ داد و آن چه به سر 

بعض همشهریان بهایی من آمد و 

هزاران واقعه تاسف بار و خطرآفرین و خشونت زای دیگر، ما را بر 

آن می دارد که بدون تعصب و تعارف و گرفتاری در دام شیطان 

سیاست منفی، بزرگان و عقالی قوم را ترغیب و تشویق و وادار به 

پذیرش حقیقت و ارائه راهکارهای مفید و مناسب و فرهنگ سازی 

و آموزش مستمر و همگانی، در بسط و نهادینه شدن حقوق محض 

بشری و گسترش اخالق ناب انسانی، فارغ از تعلقات قومی و نژادی 

و مذهبی، بنماییم تا اثری از آن چه بتواند زمینه ساز ایجاد حس 

تفاوت و تبعیض و تنفر و انتقام و خشونت شود، باقی نماند. یکی از 

مهم ترین این راهکارها، تغییر و اصالح انبوه قوانین تبعیض آمیز یا 

آموخته بودیم که به موازات احترام و دوستی و ادب، پا را از 

حریم شریعت نیز خارج نکرده و برای مثال، هرگز از طعام آن ها 

مصرف نکنیم و واقعاً هم مصرف نکردیم. یادم هست، روزی 

مرحوم پدرم خبر تلخی را در منزل مطرح کرد و گفت که از 

بعض اهالی فالن محله شنیده است که می خواهند فردا به 

منزل و مغازه آقای م.آ حمله کنند. غم و اندوه و نگرانی عجیبی 

خانه ما را گرفت؛ من با فرزندان آن خانواده )فرزاد، فرشاد، 

فرهاد، مهرشاد، شهره(، دوست و همبازی بودم و مادر بزرگ و 

پدر بزرگم هم با بزرگانشان، دوستی 

)بدون رفت و آمد زیرا آن دو مرحوم 

شدیداً مذهبی و متشرع بودند( 

داشتند. من گریه می کردم و نگران 

بودم که بچه های بهایی خانواده 

آقای م. آ )به خصوص فرشاد که 

سال هاست از او بی خبرم( از طرف 

همکیشان من آسیب ببینند و خانه و 

مغازه شان، شبیه ویرانه های سوخته 

شده ای بشود که با چشم خودم 

دیده بودم. وقتی خدابیامرز مرحومه 

یه  ل که اساس او بزرگم،  مادر 

دینداری و شریعت محوری را به من 

آموخته بود، حال و روزم را این 

چنین دید، گفت که اصالً نگران نباشم و دقیقاً یادم هست که 

چادرش را به سر انداخت و به در خانه تمام همسایه های 

مسلمانمان رفت و آن ها را از خطر قریب الوقوع و احتمالی آگاه 

کرد و این جمله به یاد ماندی را گفت که اگر بخواهند خانه 

همسایه های بهایی را آتش بزنند، قبلش باید چادر سر و 

گیسوان زنان مسلمان این محل را آتش بزنند و ما نمی گذاریم 

 چنین اتفاقی بیفتد و بحمداهلل و المنه هم اتفاق نیفتاد.

بگذریم... از آن روزهای تلخ، سال ها گذشته است. مادر بزرگ و 

پدر بزرگ و مرحوم پدر و اکثر ساکنان محل قدیمی ما نیز به 

آن چه امروز در میانمار در حال رخ دادن است و آن چه 

دیروز در دربار صفویان راجع به جنایات علیه اهل سنت 

و جماعت رخ داد و آن چه به سر بعض همشهریان بهایی 

من آمد و هزاران واقعه تاسف بار و خطرآفرین و خشونت 

زای دیگر، ما را بر آن می دارد که بدون تعصب و تعارف 

و گرفتاری در دام شیطان سیاست منفی، بزرگان و عقالی 

قوم را ترغیب و تشویق و وادار به پذیرش حقیقت و ارائه 

راهکارهای مفید و مناسب و فرهنگ سازی و آموزش 

مستمر و همگانی، در بسط و نهادینه شدن حقوق محض 

بشری و گسترش اخالق ناب انسانی، فارغ از تعلقات 

قومی و نژادی و مذهبی، بنماییم تا اثری از آن چه بتواند 

زمینه ساز ایجاد حس تفاوت و تبعیض و تنفر و انتقام و 

 خشونت شود، باقی نماند. 
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موجد تبع ض است که چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، عامل 

مهمی در دوری طبقات مختلف اجتماعی و مذهبی از یکدیگر و 

رسد که اهم  انبساط غده چرکین نفرت و کینه بوده است. به نظر می

این اصالحات باید در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و 

رفع تعارض آشکار آن دو اصل با اصل چهاردهم قانون اساسی 

 باشد:

 اصل دوازدهم:”

عشری است و این  دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی

اصل الی االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از 

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و 

پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان 

آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، 

ها  ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه

ای که پیروان هر یک  رسمیت دارند و در هر منطقه 

از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در 

حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، 

 با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 اصل سیزدهم:

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های 

دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام 

مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر 

 طبق آیین خود عمل می کنند.

 اصل چهاردهم:

ال ینهاکم اهلل عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین «به حکم آیه شریفه

و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب 

دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند »المقسطین

نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی 

عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق 

کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران 

 “توطیه و اقدام نکنند.

آن گونه که مالحظه می شود، تنها دین رسمی کشور، اسالم است 

و ادیان الهی دیگر نیز محترم و پیروان آن ها مجاز به انجام فرایض 

دینی خود در حد قانون هستند. مفهوم مخالف این اصول، عدم 

شناسایی پیروان فرق و باورهای دیگر )مانند بهاییان و 

منداییان( در قانون اساسی و عدم حمایت از آن هاست و مسلماً 

این تبعیض ناروا و ناپسند می تواند موجد و مسبب هزاران 

آسیب اجتماعی و خطرات و تبعات امنیتی و سیاسی داخلی و 

المللی باشد. نکته تاسف بار دیگر، پارادوکس نظری بین  بین

اصل چهاردهم و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی از 

یک سو و پارادوکس عملی بین اصل چهاردهم قانون اساسی و 

آن چه در عمل واقع می شود، از دیگر سوست. وفق اصل 

مذکور، شهروندان و ایرانیان بهایی، مستحق دریافت کلیه 

حقوق انسانی و اجتماعی و نیز مواجهه با عدل و اخالق حسنه 

اسالمی هستند و یقیناً یکی از اهم حقوق اولیه انسانی، حق 

آموزش و تعلیم و تعلم و اشتغال در زمینه های 

مشروع است اما آن چه سال ها به اتباع ایرانیِ 

بهایی رفته است چیزی جز محرومیت جزئی یا 

کلی، ممنوعیت عام یا خاص، تهدید یا تحدید 

حقوق اساسی و شهروندی و خالصه عدم 

پایبندی و اجرا  اصل مذکور نبوده است و یقیناً 

این تبعیض ناروا، عالوه بر آثار مخرب دنیوی، 

 واجد اثرات زیانبار اخروی نیز خواهد بود.

امید است که خوانندگان مطلب، فارغ از وابستگی مذهبی و 

صرفاً بنا به پاسداشت انسانیت و حقوق انسان، که مسلماً جزء 

اصولی ترین و مهم ترین آموزه های دین اسالم نیز هست، 

هرگونه تالشی را در راستای تقبیح عملی تفکرات داعشی و 

طالبانی و میانماری و غیره به کار گیرند. یادمان نرود، وجدان 

های پاک و نگاه های تیزبین و قلوب رئوفی که جنایات 

مستقیم و واضح بوداییان علیه مسلمانان و اسرائیل علیه 

فلسطینیان و هیتلر علیه یهودیان و داعش علیه شیعیان و غیره 

را محکوم و تقبیح نموده و توجیهات مبنایی آن ها را نمی 

پذیرند، تبعیض و خشونت و تحدید حقوق اولیه و انسانی را علیه 

هیچ قومی یا پیروان مذهب یا فرقه ای، به هیچ بهانه و 

 تطهیری، نخواهند پذیرفت.

دولت جمهوری اسالمی ایران 

و مسلمانان موظفند نسبت به 

افراد غیر مسلمان با اخالق 

حسنه و قسط و عدل اسالمی 

عمل نمایند و حقوق انسانی 

 آنان را رعایت کنند. 
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سال پیش، ارسطو، فیلسوف بزرگ  5433در یونان باستان، حدود 

یونانی، با اشاره به ضدیت نظم عشیره ای، طایفه ای، قبیله ای و 

امثال آن با شهروندی، مدنیت و تشکیل جامعه سیاسی، جمله 

 جالبی را گفته است:

تاسیس پولیس )یعنی شهر یا همان مدنیت(، زمانی میسر می ” 

شود که همه مفاهیم مبتنی بر 

 φράτρηطبیعت هم چون 

)قبیله(، و به  φυλή)طایفه( و 

عبارت دیگر، تمام هویت هایی 

که بر خویشاوندی و پیوند خونی 

مبتنی بودند و هستند، رنگ 

 “.ببازند و از بین بروند

در بسیاری از جوامع، نظام 

ای از بین  عشیره ای و قبیله 

رفته است اما در ایران هر سه 

نظام شهری، روستایی و عشیره 

ای هم چنان وجود دارد و در  

برخی موارد هیچ قاعده و قانونی 

نیز جز قانون خود قبول ندارد و 

تعصب بیداد می کند. و وقتی 

این تعصب با منافع اقتصادی 

سنتی پیوند می خورد، خشونت وحشتناک ایجاد می کند، به قول 

دکتر تقی آزاد آرمکی، استاد معروف جامعه شناسی دانشگاه 

دو عاملِ منافع مادی مشترک، و احساسات و تعصب ” تهران، 

های قبیله ای برای ایجاد جنگ و خشونت به خصوص خشونت 

های قبیله ای دو عامل اصلی است. وقتی در زمینه رشد هر دو 

عامل وجود دارد، شاهد افزایش خشونت خواهیم بود. متاسفانه 

در قومیت های مختلف، راه های درستی برای کسب مال وجود 

ندارد و برای مثال مسئله آب می تواند عامل فقر یا ثروت افراد 

آبی تبعات سنگینی خواهد   باشد. در این قبایل، ترس از فقر و بی

داشت و در سایه کم رنگ بودن قانون در دل قومیت ها، به 

 “. خشونت های شدید منجر خواهد شد

در این فرهنگ و نظم عشیره ای و طایفه ای، یک ویژگی بارز 

دیگر هم هست و آن ویژگی 

مردساالرانه آن است. در این 

فرهنگ، مرد باید خشن، باصالبت 

و دارای رفتار خشک و مقتدرانه 

باشد و همیشه خودش برای 

احقاق حق خود اقدام کند. در 

فرهنگ قومی و قبیله ای عالوه 

بر همه مسایل تلخ، حقوق زنان 

 نیز در حد وسیعی نقض می شود.

از سوی دیگر، قانون همبستگی 

شدید قومی بین افراد قبیله وجود 

دارد. افراد نسبت به یکدیگر تعهد 

دارند و در برابر مشکالت نیز، 

کنند و همبستگی  جمعی عمل می

آن ها هر تهدید بیرونی را خنثی 

می کند. پس در صورت مشاجره 

و نزاع یکی از اعضای گروه، بقیه افراد نیز وارد عمل شده و نزاع 

 میان دو نفر به نزاع میان دو گروه منجر می شود.

نزاع های عشیره یا و طایفه ای در قدیم عمدتاً با سالح سرد و 

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی

ای از بین رفته  در بسیاری از جوامع، نظام عشیره ای و قبیله 

ای  است اما در ایران هر سه نظام شهری، روستایی و عشیره 

هم چنان وجود دارد و در برخی موارد هیچ قاعده و قانونی نیز جز 

قانون خود قبول ندارد و تعصب بیداد می کند. و وقتی این تعصب 

با منافع اقتصادی سنتی پیوند می خورد، خشونت وحشتناک ایجاد 

می کند، به قول دکتر تقی آزاد آرمکی، استاد معروف جامعه 

دو عاملِ منافع مادی مشترک، و ”شناسی دانشگاه تهران، 

احساسات و تعصب های قبیله ای برای ایجاد جنگ و خشونت به 

خصوص خشونت های قبیله ای دو عامل اصلی است. وقتی در 

زمینه رشد هر دو عامل وجود دارد، شاهد افزایش خشونت خواهیم 

بود. متاسفانه در قومیت های مختلف، راه های درستی برای 

کسب مال وجود ندارد و برای مثال مسئله آب می تواند عامل فقر 

آبی تبعات   یا ثروت افراد باشد. در این قبایل، ترس از فقر و بی

سنگینی خواهد داشت و در سایه کم رنگ بودن قانون در دل 

“. قومیت ها، به خشونت های شدید منجر خواهد شد  
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درگیری هایی که فقط ناموسی است اما به هر حال تاکنون راه 

درست و مشخصی برای این قبیل نزاع ها در ایران ارائه نشده 

 است.

یری  گ اوج 

های  نزاع 

طایفه ای در 

خی  بر

به  ناطق  م

یژه در  و

 جنوب ایران

ماه  ند  چ

پیش خبری 

در رسانه ها 

منتشر شد 

مبنی بر این 

نفر  ۲۲که 

در روستای “  محمدی ها” و “  محمدموسایی ها” از دو طایفه 

در شهرستان باغملک در استان خوزستان، به “  پتک جاللی” 

دلیل اختالفات طایفه ای کشته شده اند. 

قضیه از این قرار است که خردادماه سال 

بروز برخی اختالفات از جمله  ۴۹

مزاحمت تلفنی، سرقت احشام و اعتراض 

به آبیاری زمین، منجر به نخستین 

درگیری شد. در روستا بین این دو طایفه 

سنگ پرانی شد و ده ها نفر به شدت 

مجروح شدند. با توجه به مهارت آن ها 

در سنگ اندازی، آثار جراحات و صدمات 

این درگیری بسیار شدید بود. دو روز بعد 

از این ماجرا، یکی از محمدموسایی ها به 

یکی از محمدی ها شلیک و او را به 

شدت زخمی می کند. با توجه به این که محرز بود که این 

با تکیه بر زور بازوی افراد صورت می گرفت، اما در دنیای 

جدید و با گسترش سالح های گرم و دستیابی آسان عشیره ها 

و طوایف به سالح های گرم و پیشرفته، وضع خطرناک هم 

می شود. در 

این نزاع ها، 

گرم  سالح 

گذار  یر ث تا

یرا  ست؛ ز ا

شدت آسیب 

یزان  م و 

فات را  ل ت

افزایش می 

هد.  د

های  هاد ن

ترل  ن ک

کننده دولتی 

در ایران نیز، اقتدار سابق خود را از دست داده اند و حل مسائل 

خیلی مشکل شده است. از طرف دیگر در گذشته کینه توزی 

ها با رد و بدل ازدواج پس از نزاع ها از 

بین می رفت و سازش صورت می 

گرفت اما اکنون نهادهای میانجی، 

ه اند و نهاد  اقتدار خود را از دست داد

جدیدی جایگزین آن نشده است، که 

شود کینه ها باقی بماند و تنها  باعث می

با یک جرقه، دوباره جنگ و نزاع شروع 

شود. آن چه مسلم است باال بودن آمار 

بیکاری و نداشتن رفاه معیشتی در 

مناطقی که این نزاع ها در آن شایع 

است، در افزایش میزان نزاع ها تاثیر 

گذار است. نزاع هایی که بر سر منابع 

مانند زمین، آب، محصول کشاورزی، دام و غیره رخ می دهد یا 

در گذشته کینه توزی ها با رد و بدل ازدواج 

پس از نزاع ها از بین می رفت و سازش صورت 

می گرفت اما اکنون نهادهای میانجی، اقتدار 

ه اند و نهاد جدیدی جایگزین  خود را از دست داد

شود کینه ها باقی  آن نشده است، که باعث می

بماند و تنها با یک جرقه، دوباره جنگ و نزاع 

شروع شود. آن چه مسلم است باال بودن آمار 

بیکاری و نداشتن رفاه معیشتی در مناطقی که 

این نزاع ها در آن شایع است، در افزایش میزان 

 نزاع ها تاثیر گذار است. 

 عکس از آرشیو 
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 ۵۲۰حادثه از سوی طایفه دیگر، بی جواب نخواهد ماند، هیات 

نفره صلحی با حضور فرماندار رامهرمز و باغملک و روسای 

دادگستری و ائمه جمعه منطقه و 

ریش سفیدان طوایف، تشکیل شد و 

بین آن ها صلح برقرار گردید و قرار 

شد هر دو طرف، مدارک پزشکی و 

احکام قضایی خود را برای دریافت 

دیه بیاورد و هر طرف دیه طرف 

مقابل را پرداخت کند. عمالً ماجرا 

ختم به خیر شد ولی یکی از افراد 

طایفه محمدموسایی ها، از طایفه 

محمدی ها شکایت می کند و 

دستگاه قضایی برای یکی از آن ها 

حکم جلب صادر می کند و برای 

چندمین بار آتش اختالف شعله ور 

می شود و چند نفر از محمدی ها به 

مقابل خانه محمدموسایی ها می روند و آن ها را به رگبار می 

زن و مرد را به  ۰بندند. نتیجه این که، 

قتل می رسانند و در ادامه درگیری، یکی 

 (9از خودشان هم کشته می شود. )

سنتی قدیمی بین ایالت و طوایف هست 

که هر طایفه ای که خون می ریزد، باید 

خانه و زندگیش را بار کند و برای همیشه 

از آن جا برود. بعد از این قضیه بسیار 

 ۲۰۰دلخراش و ناراحت کننده، هیات 

نفره متشکل از آیت اهلل موسوی جزایری، 

نماینده ولی فقیه خوزستان، آیت اهلل 

ملک زاده، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه 

و بویراحمد، بزرگان ایل بختیاری و 

بهمئی، شیوخ عرب زبان و بسیاری از 

سران استان، وارد عمل شدند. با این حال بزرگان طایفه 

محمدموسایی عنوان کردند شرایط روحی طایفه شان مساعد 

نیست. دعوا و خون ریزی بین دو قبیله ادامه می یابد و طبق 

نفر در نزاع این  50، مجموعا 9069آخرین خبر تا تیرماه سال 

 دو طایفه کشته شده اند.

اما مشکل فقط خون و خون ریزی 

نیست؛ کینه ورزی و انتقام جویی هر 

دو طایفه و خودسری برخی از جوانان 

که به حرف بزرگان خود گوش نمی 

دهند، اتفاقات دیگری را رقم می زند. 

به آتش کشیدن خانه های یکدیگر، 

سرقت احشام و آسیب زدن به آن ها، 

آتش زدن زمین های کشاورزی، 

شلیک به ترانس های برق، از بین 

بردن تیرهای چراغ برق، از بین بردن 

چاه های آب، بستن جاده و حمله به 

همدیگر از جمله مشکالتی است که 

در نهایت موجب شد که با دستور 

دادستان، طایفه های محمدموسایی و محمدی از روستاهای 

پتک جاللی، کل جهان، دره قیر و سرخار 

مجبور به کوچ شوند. این دستور برای 

حفظ جان خودشان و بازگشت آرامش 

خودشان است و برای نظارت به حسن 

اجرای آن، صدها پلیس و یگان ویژه در 

 این مناطق حضور دارند.

 ریشه های نزاع های طایفه ای

نزاع های خونین قبیله ای و طایفه ای، از 

جمله اتفاقاتی که در شهرستان رامهرمز و 

باغملک در استان خوزستان رخ داد، 

موجب تاثر هر ایرانی شده است. این که 

دو طایفه به دالیل بسیار پیش پاافتاده 

وارد درگیری با یکدیگر شوند و طی دو 

نفر کشته شوند و تعداد زیادی مجروح گردند و دو  50سال 

پذیرفتنی  ۲۵روستا به کلی از سکنه خالی گردد، در قرن 

سنتی قدیمی بین ایالت و طوایف هست که 

هر طایفه ای که خون می ریزد، باید خانه و زندگیش 

را بار کند و برای همیشه از آن جا برود. بعد از این قضیه 

نفره متشکل  ۲۰۰بسیار دلخراش و ناراحت کننده، هیات 

از آیت اهلل موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه خوزستان، 

آیت اهلل ملک زاده، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و 

بویراحمد، بزرگان ایل بختیاری و بهمئی، شیوخ عرب 

زبان و بسیاری از سران استان، وارد عمل شدند. با این 

حال بزرگان طایفه محمدموسایی عنوان کردند شرایط 

روحی طایفه شان مساعد نیست. دعوا و خون ریزی بین 

دو قبیله ادامه می یابد و طبق آخرین خبر تا تیرماه سال 

نفر در نزاع این دو طایفه کشته  23، مجموعا 1396

 شده اند.

کینه ورزی و انتقام جویی هر دو طایفه 

و خودسری برخی از جوانان که به حرف بزرگان 

خود گوش نمی دهند، اتفاقات دیگری را رقم می 

زند. به آتش کشیدن خانه های یکدیگر، سرقت 

احشام و آسیب زدن به آن ها، آتش زدن زمین 

های کشاورزی، شلیک به ترانس های برق، از 

بین بردن تیرهای چراغ برق، از بین بردن چاه 

های آب، بستن جاده و حمله به همدیگر از جمله 

مشکالتی است که در نهایت موجب شد که با 

دستور دادستان، طایفه های محمدموسایی و 

محمدی از روستاهای پتک جاللی، کل جهان، 

 دره قیر و سرخار مجبور به کوچ شوند. 
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مشکالت فرهنگی جامعه متکثر ایرانی که در فرایند ملت  -ب

سازی هنوز هم این اجزای جامعه ایرانی به درستی به هم پیوند 

 نخورده اند، و واگرایی بیش تر از همگرایی است.

سیاست های  -ج

گی و  ن ه فر

اجتماعی ارتجاعی 

تی  س ی ت ما گ و د

سیستم که فاصله 

زیادی با گفتمان 

گی  ن ه فر های 

جاری در دل 

 جامعه دارد.

به بن بست  -د

خوردن پی درپی 

 (5جنبش های اصالح و تحول در یک قرن اخیر در ایران )

خالصه این که جامعه و نهاد دولت در ایران، هرکدام به نوعی، 

به دالیل مختلف از جمله تکثر ذاتی 

و تاریخی کشور هنوز به ملزومات 

دوران مدرن تن نداده اند. به قول 

جامعه شناسان، جامعه ایران، یک 

جامعه آنومیک )بی هنجار( است. از 

لحاظ ظاهری، بسیاری از مظاهر 

مدرنیته وارد ایران شده است. اما 

رسوبات دوران پیشامدرن در آن 

حضور دارد و در بزنگاه های مختلف 

خود را در قالب بحران های اجتماعی 

 بروز می دهد.

تنها راه خروج از این وضعیت آموزش 

شهروندی و حقوق بشر است. در 

جامعه حساس ایرانی نباید به قومیت دامن زد؛ چون بسیار 

خطرناک است. دلیل دیگری هم دارد؛ قومیت در ایران فی 

نیست. آن هم در کشوری که دولت مرکزی قدرتمندی دارد و 

قادر است هر نوع رفتارهای ضد امنیتی را خنثی کند. ولی 

متاسفانه این واقعیتی است که وجود دارد. در چنین شرایطی 

یکاری و  ب که 

ید،  ل تو بودِ  م ک

مشکل ماست، 

یک روستا با دو 

هزار نفر جمعیت 

که زمین های 

حاظ  ل به  آن 

یت در  ب غو مر

طقه  ن م سطح 

ست،  نزد ا با ز

تخلیه شده و 

حاال دو سالی می شود که به دلیل این اختالفات، اراضی آن به 

 (5زمین بایر تبدیل شده است. )

این اختالفات را بگذاریم در کنار 

گزارش موسسه نظرسنجی گالوپ که 

منتشر شد و ایرانیان  5399در ماه ژوئن 

را یکی از عصبانی ترین مردم دنیا 

معرفی کرد. عصبانیتی که به طور 

طبیعی در رفتارهای ما بازتاب پیدا می 

کند و یکی از مهم ترین بازتاب های 

آن نزاع فردی یا دسته جمعی است. 

حادثه تاسف بار باغملک ذیل عنوان 

نزاع های دسته جمعی تقسیم می 

نونی و  شوند. آمارهای پزشکی قا

دادگستری ها هم از افزایش نزاع های 

فردی و گروهی حکایت دارد که دالیل 

 زیادی دارد؛ از جمله:

 مشکالت اقتصادی بیشمار در ایران -الف

جامعه و نهاد دولت در ایران، هرکدام به نوعی، به 

دالیل مختلف از جمله تکثر ذاتی و تاریخی کشور 

هنوز به ملزومات دوران مدرن تن نداده اند. به قول 

جامعه شناسان، جامعه ایران، یک جامعه آنومیک )بی 

هنجار( است. از لحاظ ظاهری، بسیاری از مظاهر 

مدرنیته وارد ایران شده است. اما رسوبات دوران 

پیشامدرن در آن حضور دارد و در بزنگاه های 

مختلف خود را در قالب بحران های اجتماعی بروز 

 می دهد.

تنها راه خروج از این وضعیت آموزش شهروندی و 

 حقوق بشر است. 



 عکس ماه
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نفسه، مبنای تبعیض نیست، بلکه مواردی چون مذهبی، جنسیت، 

ایدئولوژی، دور بودن از مرکز و اقلیم، مبناهای تبعیض و ستم 

هستند. دامن زدن به قومیت، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند، 

بلکه به مشکالت هم می افزاید، عصبیت های قومی و قبیله ای را 

در ایران گسترش می دهد که به نفع هیچ کس نیست. بی تردید 

اکثریت مردم ایران از حقوق اساسی )اعم از رفاه و آزادی و غیره( 

محروم هستند و فقط یک اقلیت وابسته به حکومت هستند که با 

استفاده از رانت و غارت همه مناصب سیاسی، موقعیت های سیاسی 

و بخش بزرگی از ثروت را در دست دارند و این اقلیت وابسته به 

حاکمیت، از قومیت خاصی نیستند. حقوق اقلیت ها )به ویژه زبانی، 

نژادی، قومی و مذهبی( در یک ساختار دموکراتیک و آزاد، تضمین 

می شوند. فراموش نکنیم که دنیای مدرن و ارزش های لیبرالی، 

را مد نظر دارد. عضویت در گروه قومی و گفتمان “  فردیت” 

فردیت را تحت تاثیر قرار می دهد و اجازه بروز “  قومیت” 

انتخاب های فردی را نمی دهد. مشکالت ناشی از افراد اقلیت 

در یک ساختار حکومتی آزاد و دموکراتیک، در قالب حقوق 

فردی حل و فصل می شود نه چیز دیگر. استمرار حقوق فردی 

 به حقوق اقلیت هم منتهی خواهد شد.

 

 منابع:

 03ای، فرارو،  روایتی از دالیل و قربانیان درگیری خونین طایفه  .1

 9069خردادماه 

عبدی، عباس، تنش سیاسی و عصبانیت های فردی، روزنامه  .2

 9069تیرماه  4، 9929شهروند، شماره 

سجادیان، ناهید، و همکاران، ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس  .3

پژوهشی اطالعات جغرافیایی، دوره  -امنیت اجتماعی، فصلنامه علمی

 26-99، صص 9064، تابستان 64، شماره 54

طرحی در حمایت از اعتصاب غذای 
زندانیان سیاسی محبوس در زندان 

رجایی شهر کرج بر دیوار خیابانی در 
 تهران 
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صدور حکم ضد انسانی اعدام برای محمدعلی طاهری، یک بار 

در “  عقیده” دیگر مسئله شکنجه، مجازات و حتی اعدام به خاطر 

 دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران را برجسته کرد. 

صدور این نوع احکام و مجازات ها در دستگاه قضایی و امنیتی و 

ساخت قدرت کنونی در ایران بی سابقه نیست. از ربودن و مفقود 

شدن سران بهایی در ابتدای انقالب گرفته، تا 

صدور حکم رسمی اعدام برای جمعی دیگر از 

رهبران آن ها و یا بازداشت و حبس های سنگین 

جمعی دیگر از آنان؛ قتل های زنجیره ای به 

خاطر مسائل عقیدتی )مانند مرحوم برازنده در 

مشهد و یا  تعدادی از علمای اهل سنت در نقاط 

مختلف کشور و یا ترور بعضی کشیشان در همین 

دوران و یا صدور احکام سنگین و اعدام برای 

برخی فعاالن فرهنگی کرد سنی و نظایر آن( کم 

نیستند. و باالخره کشتار سیستماتیک زندانیان 

بنا به فتوای ارتداد، نمونه های دیگری از این  99چپ در سال 

 نقطه چین سیاه و شوم است.

اما ریشه های صدور این نوع 

 احکام سنگین و خشن چیست؟

ناگفته پیداست که گاه از فتوای 

فقهی، صرفاً جهت توجیه برای 

اعدام سیاسی بهره گیری می 

باره  ند آن چه در ن ما شود. 

زندانیان چپ در تابستان سیاه 

اتفاق افتاد. نظیر همین فتوا در قتل های زنجیره ای که  99

نویسندگان را نشانه گرفته بود و یا مرگ پیروز دوانی به کار 

 گرفته شد.

اما دلیل این هراس و نفرت و اقدام به قتل و اعدام چه بوده 

است؟ یک ریشه این امر به تحلیل های توطئه محور و 

فکری بر می گردد که تصور -متوهمانه درباره مخالفان سیاسی

می شود آن ها به صورت مرموزی با دشمنان خارجی حکومت 

مرتبط اند و در حال پیاده کردن طرح و نقشه های آن ها جهت 

 شبیخون فرهنگی و براندازی نرم و نفوذ و غیره هستند.

ین  عامل موثر دیگر در شکل گیری ا

برخوردهای خشن و ضد انسانی، اعتقاد نیروی 

و استفاده “  حکومت وحشت” های امنیتی به 

از ابزار ترس برای ایجاد تک صدایی و امنیت 

قبرستانی در جامعه است)النصر بالرعب(. باید 

با سرکوب و برخورد شدید و خشن چنان 

ترسی ایجاد کرد که دیگر فرد و فکر و 

جریانی دنبال پیگیری اهداف خویش که 

 مخالف نظام تصور می شود، نباشد!

عنصر مهمی در گفتار سیاسی حاکم “  نفرت” 

بر قدرت و دستگاه قضایی و امنیتی مترتب بر آن است. منتقد و 

مخالف در این نگاه صرفاً 

فردی با عقاید دارای اشکال 

و انحراف نیست بلکه موجود 

مرموز و پلیدی است که 

اهداف شومی را دنبال می 

هان و  ن پ بط  کند و روا

نامکشوف و پیچیده ای با 

 اجانب دارد.

از سوی رهبر بنیانگذار “  ایادی اجانب” به کار گیری تعبیر 

 روزنامه نگار

 رضا علیجانی 

ناگفته پیداست که گاه از 

فتوای فقهی، صرفاً جهت توجیه 

برای اعدام سیاسی بهره گیری می 

شود. مانند آن چه درباره زندانیان 

اتفاق افتاد.  67چپ در تابستان سیاه 

نظیر همین فتوا در قتل های زنجیره 

ای که نویسندگان را نشانه گرفته بود 

و یا مرگ پیروز دوانی به کار گرفته 

 شد.

 پیروز دوانی، از قربانیان قتل های زنجیره ای 
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راه وهم چیزها در خیال ایشان به هم می رسد. و به اعتبار ضعف 

 ( 9“ )عقل گمان می کنند کمالی است!

یکی از مهم ترین سالح های فقها “  ارتداد” و “  بدعت” مسئله 

علیه هر گونه دگر اندیشی درون و برون دینی بوده است. در 

ساخت قدرت کنونی ایران نیز از ابزار ارتداد بهره های سیاسی و 

امنیتی فراوانی برای اعمال خشونت برده اند. بحث از مقوله 

 (5ارتداد خود امر دیگری است. )

بنیانگذار جمهوری اسالمی نیز وقتی با نقد جبهه ملی درباره 

الیحه ارتجاعی قصاص مواجه شد، 

عصبانیت سیاسی و برخورد کم تحمل و 

خشن خود را تحت عنوان همین مقوله 

 )ارتداد( به عرصه سیاسی عرضه کرد.

اما جدا از جنبه فقهی و نیز استفاده از 

ابزارهای خشن فقاهتی به عنوان پوششی 

برای سرکوب سیاسی و غلبه با وحشت، 

برخورد با دگر اندیشان فکری و دینی 

الیه دیگری نیز دارد: هراس از تشکل و 

 تجمع.

کسانی که سروکاری با دستگاه امنیتی 

داشته اند، می دانند که آن ها چقدر از 

جمع و تشکیالت هراس دارند. وقتی 

فردی به صورت انفرادی سخنانی می 

، تا آن -ولو تندترین نقدها را علیه حکومت مطرح می کند-گوید 

جا که به جریان و تشکیالتی تبدیل نشده باشد کم تر مورد 

حساسیت واقع می شود تا موقعی که حالت کار جمعی و گروهی 

پیدا کند. البته گاه نفرت علیه برخی منفردین نیز در دستگاه 

امنیتی فقاهت گرا دیده می شود، اما خط اطالعاتی  -قضایی

 غالب هراس بیش تر از تشکل ها و جمع هاست. 

آن ها تصور می کنند تشکلی که امروزه می تواند کامالً بی آزار 

و حتی سرگرم کننده باشد، بعداً و در شرایط بحرانی می تواند 

تبدیل به یک خطر امنیتی شود. از این جاست که آن ها سعی 

سیستم از ابتدای انقالب و احاله دادن هر منتقد و مخالفی به 

 ی مرموز و شیطانی از عالئم مهم این بیماری است.“اجانب”

از “  حفظ نظام” امنیتی، صرفاً جنبه -اما این نگاه سیاه سیاسی

شرور دشمن را ندارد، بلکه نسب از رگ و ریشه های دیرین 

فقهی نیز می برد. فقاهت در دستگاه فکری قدرت مستقر 

ریشه هایی عمیق دارد. ویژگی های این آبشخور مهم )فقه( 

 نیز به دستگاه سیاسی و قضایی قدرت منتقل شده است.

یکی از مهم ترین خصایص رویکرد فکری غالب بر اندیشه 

فقهی، تنگ نظری و جزم اندیشی 

و سخت گیری است. فقها در طول 

تاریخ، در میان طیفی رنگین 

کمانی از رویکردهای اسالمی 

)مانند فالسفه و عرفا و متکلمین و 

غیره(، بخش خشک تر و بی 

انعطاف تر و خشن تر را تشکیل 

 می داده اند.

صدور فتاوای ارتداد و مرگ )که 

گاه در شرایط مقتضی و قدرت 

داشتن برخی فقیهان به مرحله اجرا 

هم می رسیده است( علیه عرفا و 

فالسفه ریشه ای دیرین در تاریخ 

 تمدن اسالمی دارد.

در دوران متاخرتر، در زمان صفویه  یکی از مهم ترین نیاکان 

دستگاه فقهی روحانیت کنونی یعنی عالمه مجلسی تالش 

فراوانی علیه صوفیه داشت و باعث رانده شدن آنان از ایران به 

هند هم گردید. او مطالب فراوانی علیه صوفیان و عرفا نوشت 

و با لحنی پر از طعن و نفرت علیه آنان جوسازی کرد. از جمله 

شیطان این عبادت ترک گوشت حیوانی را که مخالف ”گفت: 

طریقه شرع است، برای بعضی از مبتدعین صوفیه مقرر ساخته 

است، که چون چهل روز در سوراخی نشستند و قوا را ضعیف 

کردند، اوهام و خیاالت بر عقل ایشان مستولی می شود، و از 

در زمان صفویه  یکی از مهم ترین 

نیاکان دستگاه فقهی روحانیت کنونی یعنی عالمه 

مجلسی تالش فراوانی علیه صوفیه داشت و باعث 

رانده شدن آنان از ایران به هند هم گردید. او مطالب 

فراوانی علیه صوفیان و عرفا نوشت و با لحنی پر از 

طعن و نفرت علیه آنان جوسازی کرد. از جمله گفت: 

شیطان این عبادت ترک گوشت حیوانی را که ”

مخالف طریقه شرع است، برای بعضی از مبتدعین 

صوفیه مقرر ساخته است، که چون چهل روز در 

سوراخی نشستند و قوا را ضعیف کردند، اوهام و 

خیاالت بر عقل ایشان مستولی می شود، و از راه وهم 

چیزها در خیال ایشان به هم می رسد. و به اعتبار 

“ ضعف عقل گمان می کنند کمالی است!  
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دارند حتی تشکل ها و کانون های هواداری برخی تیم های 

ورزشی پر طرفدار را نیز زیر سیطره و 

کنترل خود داشته باشند. به طور مثال، 

مدت ها مدیریت تشکل هواداری یکی 

از دو تیم محبوب پایتخت برعهده یکی 

نقالب  ندرکاران دادگاه ا از دست ا

)سیدمجید پورسیف( بود که برای ملی

مذهبی هایی که پرونده شان در -

دادگاه انقالب قرار داشت،  59شعبه 

 چهره شناخته شده ای بود!

است “  جمع هراسی” به خاطر همین 

که “  دراویش” که دستگاه امنیتی از 

عموماً کاری به سیاست ندارند و حتی 

بعضاً ضدسیاست هم هستند، هراس 

دارد. هر چند ضدیت با دراویش ریشه 

های کهن فقاهتی نیز دارد، اما از آن جا که در قدرت کنونی 

حاکم بر ایران 

بهره گیری از 

هت  قا ف

گزینشی است، 

یت  س سا ح

بی  شدید و 

معنا و برخورد 

با  شن  خ

دراویش عمدتاً 

ته از  س خا بر

صورات و  ت

های  هراس 

 امنیتی است.

در رگ و ریشه های صرفاً فکری و فقاهتی ماجرا اما می توان به 

خصیصه انحصار طلبی صنفی روحانیت فقه محور نیز اشاره کرد 

که هر گونه رویکرد دیگر دینی را نوعی کساد شدن بازار 

انحصاری خود می پندارد. در این جاست که به قول معروف 

 “!دشمنی برادران خونین تر است”گاه 

هراس و برخورد غیرانسانی و تند با 

آقای محمدعلی طاهری، علی رغم 

این که ایشان در ابتدا حتی مورد تایید 

و تشویق و تبلیغ نیز بود، بیش تر به 

خاطر این است که وی به تدریج نفوذ 

و گستره ای اجتماعی یافت و همین 

امر شاخک های دستگاه توطئه نگر و 

 ارعاب اندیش امنیتی را حساس نمود.

و باالخره باید به یک عنصر دیگر در 

رفتارشناسی دستگاه امنیتی نیز اشاره 

کرد. عنصری برخاسته از خصیصه ای 

می “  عقالنیت لمپنی” که من آن را 

رفتاری و “  منطق”دانم. در این نوع از 

، حضرات فکر می کنند که باید  روی زندانی را “ عقل عملی” 

 کم کنند !

در این منطق و 

خورد،  بر حوه  ن

که  فردی 

سرموضع برحق 

باقی می  خود 

به  ند و  ما

خصوص آن را 

یک امر قانونی 

می پندارد، باید 

شود و  ادب 

خود  جای  سر

بنشیند وگرنه باعث وهن و تحقیر دستگاه اطالعاتی و امنیتی 

ریشه های مختلفی دارد که یکی از “ تواب سازی”خواهد بود. 

 آن ها همین رویکرد و عقالنیت لمپنی است.

یک علت این که پس از سال ها که حتی خطری که حضرات 

هراس و برخورد غیرانسانی و تند با آقای محمدعلی 

طاهری، علی رغم این که ایشان در ابتدا حتی مورد 

تایید و تشویق و تبلیغ نیز بود، بیش تر به خاطر این 

است که وی به تدریج نفوذ و گستره ای اجتماعی 

یافت و همین امر شاخک های دستگاه توطئه نگر و 

 ارعاب اندیش امنیتی را حساس نمود.

و باالخره باید به یک عنصر دیگر در رفتارشناسی 

دستگاه امنیتی نیز اشاره کرد. عنصری برخاسته از 

می دانم. “ عقالنیت لمپنی”خصیصه ای که من آن را 

، “عقل عملی”رفتاری و “ منطق”در این نوع از 

حضرات فکر می کنند که باید  روی زندانی را کم 

 کنند !
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خشونت فقهی را عریان می سازد، مقاومت زندانیان در برابر رفتار 

غیرقانونی و زیاده خواهی های دستگاه امنیتی و بازجوهای عقب 

مانده و کوته فکر آن، جریان سازی موثر 

در افکار عمومی برای باال بردن هزینه 

سیاسی برای عامالن و مباشران پشت و 

روی صحنه چنین رفتارهای قرون 

وسطایی و باالخره استفاده از شیوه های 

مختلف مدنی از سوی نهادهای مدنی 

گوناگون در حال گسترش در جامعه ایران 

برای به عقب راندن این ارابه ویرانگر و 

 مهیب، می گذرد.

سیر برخورد با بهاییان از ربایش غیرعلنی 

تا صدور حکم اعدام علنی و تا صدور 

حکم حبس و تا جایی که برخی فرزندان 

افراد قدرتمند نظام  آشکارا و شجاعانه به 

دیدن زندانیان هم بند سابق خویش می روند، مسیر سخت و 

صعب و پرهزینه، اما مثبت و رو به آینده ای را نشان می دهد.  

نحوه زندگی و فضای زندان های 

سیاسی از دهه شصت تاکنون و نظایر 

این مثال ها کافی است ثابت کرد که 

تالش مستمر و مقاومت و پایداری 

فرهنگی و سیاسی و مدنی در نهایت به 

ثمر خواهد نشست و ارابه مرگ و تباهی 

را عقب خواهد راند. هر چند هنوز اندکی 

از این راه پیموده شده و مسیر زیادی در 

 پیش روست. 

 

 پانوشت ها:

دولتی، علی، عالمه مجلسی و صوفیه،  .1

 برگرفته از فصلنامه سمات

، “ ارتداد” علیجانی، رضا، تبیینی از مقوله  .2

 وبسایت رضا علیجانی

فرض می کردند در صورت آزادی رهبران محصور جنبش سبز 

می تواند امنیت خیابان های تهران را تهدید کند، اینک 

برطرف شده اما آن ها همچنان در 

حصر و حبس غیرقانونی و ضدانسانی 

باقی می مانند، غلبه همین منطق 

است که باید آن ها توبه کنند و 

رویشان کم شود وگرنه آزادی آن ها 

نشان گر شکست ماست! تبدیل هر 

باخت یکی از  -چالشی به مسابقه برد

ویژگی های این دستگاه فکری است 

که متاسفانه بر سیاست خارجی 

غیرمنطقی و ضدمنافع ملی ما نیز 

حاکم شده است. تشبیه رابطه ایران و 

آمریکا به کشتی که باید یک طرف 

 برنده شود، مثالی از همین ماجراست.

و باالخره باید به یک عنصر فرعی ولی گاه موثر هم اشاره کرد 

و آن کین توزی شخصی برخی بازجویان با متهم در بند و 

اسیر خویش است. این کین توزی 

امنیتی بازجو -در دستگاه قضایی

ساالر در گذشته ها گاه به قیمت 

حبس های طوالنی و حتی جان 

برخی زندانیان تمام می شده است. 

امروزه اما به خاطر نفوذ و گسترش 

شبکه های اجتماعی و قدرت یابی 

کار برای این “  افکار عمومی” نهاد 

 -نوع بازجویان و دستگاه  امنیتی

قضایی بازجوساالر بسیار سخت شده 

 است.

بدین ترتیب در پایان می توان چنین 

گفت که راه مقابله با چنین رفتارها و 

احکام خشن و ضدانسانی از مسیر روشنگری های فکری که 

باخت یکی از  -تبدیل هر چالشی به مسابقه برد

ویژگی های این دستگاه فکری است که 

متاسفانه بر سیاست خارجی غیرمنطقی و ضدمنافع 

ملی ما نیز حاکم شده است. تشبیه رابطه ایران و 

آمریکا به کشتی که باید یک طرف برنده شود، 

 مثالی از همین ماجراست.

و باالخره باید به یک عنصر فرعی ولی گاه موثر 

هم اشاره کرد و آن کین توزی شخصی برخی 

بازجویان با متهم در بند و اسیر خویش است. این 

امنیتی بازجو ساالر -کین توزی در دستگاه قضایی

در گذشته ها گاه به قیمت حبس های طوالنی و 

 حتی جان برخی زندانیان تمام می شده است

سیر برخورد با بهاییان از ربایش غیرعلنی تا صدور 

حکم اعدام علنی و تا صدور حکم حبس و تا جایی 

که برخی فرزندان افراد قدرتمند نظام  آشکارا و 

شجاعانه به دیدن زندانیان هم بند سابق خویش می 

روند، مسیر سخت و صعب و پرهزینه، اما مثبت و رو 

به آینده ای را نشان می دهد.  نحوه زندگی و فضای 

زندان های سیاسی از دهه شصت تاکنون و نظایر 

این مثال ها کافی است ثابت کرد که تالش مستمر 

و مقاومت و پایداری فرهنگی و سیاسی و مدنی در 

نهایت به ثمر خواهد نشست و ارابه مرگ و تباهی را 

عقب خواهد راند. هر چند هنوز اندکی از این راه 

 پیموده شده و مسیر زیادی در پیش روست. 



 نگاهی مختصر به مبانی شرعی و قانونی 

 حکم اعدام آقای محمد علی طاهری
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قانون  589حکم اعدام آقای محمد علی طاهری به استناد ماده 

صادر شده است. این ماده  9065مجازات اسالمی، مصوب سال 

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه ” دارد:  مقرر می

تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، 

نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، 

مراکز فساد و  پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن

فحشا یا معاونت در آن ها گردد به 

گونه ای که موجب اخالل شدید 

نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود  در

خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد 

یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب 

اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد 

مفسد فی االرض محسوب و به اعدام 

نخست باید مبانی و “. گردد محکوم می

منابع رکن قانونی این حکم مورد 

بررسی قرار گیرد و سپس باید دید که 

قانون پیش  589آیا به استناد ماده 

گفته، می توان آقای طاهری را 

 مجازات کرد؟ 

ماده یاد شده به جرم افساد فی االرض 

اشاره دارد و مصادیق آن را برشمرده است. میان عناوین محارب و 

افساد فی االرض اختالف است. گروهی نسبت میان این دو را 

عموم و خصوص مطلق می دانند؛ یعنی هر محاربی مفسد فی 

االرضی محارب نیست. برخی   االرض نیز هست ولی هر مفسد فی

دیگر بر این باورند که هر دو یک فعل هستند )محاربه با خدا و 

سوره مائده  00رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین(. در آیه 

که مبنای فقهی و قانونگذاری جرم محاربه است، محاربه و 

افساد فی االرض با هم آمده اند. نگارنده بر این باور است که 

االرض دست کم به عنوان جرم )نه  عناوین محاربه و افساد فی 

گناه( یکی هستند. بنابراین، نمی توان مصادیق آن را به اخالل 

در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده، نشر اکاذیب به طور 

گسترده، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور به طور 

قانون یادشده آمده(  589گسترده و غیره )مصادیقی که در ماده 

گسترش داد. چنان که در لمعه دمشقیه )متون فقهی( زیر عنوان 

مختلس ” فصل محاربه آمده است: 

)کسی که مال را پنهانی از غیر حرز 

می رباید( و مستلب )کسی که مال را 

آشکارا می رباید و فرار می کند، بی 

آن که محارب باشد( و کسی که با 

نیرنگ و با نامه های جعلی اموال 

مردم را به چنگ می آورد، دستشان 

بریده نمی شود، بلکه تعزیر می 

یعنی این موارد جزو حدود “.  شوند

نیستند، بلکه تعزیر است. بنابراین، جرم 

محاربه و افساد فی االرض جزو حدود 

محسوب می گردد و فقه ها و به تبع 

آن، قانونگذار در تعریف حد می گوید: 

حد مجازاتی است که موجب، نوع، ” 

 92)ماده “ میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، آمده است

قانون مجازات اسالمی(. از این رو، انسان حق دخل و تصرف در 

حدود الهی را که در قرآن کریم آمده است، ندارد. اگر قانونگذار 

فعلی را به عنوان جرم تعیین کند، نام آن تعزیر است. وانگهی، 

 وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر 

 محمد مقیمی

نگارنده بر این باور است که عناوین محاربه و افساد 

االرض دست کم به عنوان جرم )نه گناه( یکی  فی 

هستند. بنابراین، نمی توان مصادیق آن را به اخالل در 

نظام اقتصادی کشور به طور گسترده، نشر اکاذیب به 

طور گسترده، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 

 589به طور گسترده و غیره )مصادیقی که در ماده 

قانون یادشده آمده( گسترش داد. چنان که در لمعه 

دمشقیه )متون فقهی( زیر عنوان فصل محاربه آمده 

مختلس )کسی که مال را پنهانی از غیر حرز می ”است: 

رباید( و مستلب )کسی که مال را آشکارا می رباید و فرار 

می کند، بی آن که محارب باشد( و کسی که با نیرنگ و 

با نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آورد، 

 “. دستشان بریده نمی شود، بلکه تعزیر می شوند
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اصل ” و “  منع عقاب بالبیان” این مسئله مغایر با قاعده فقهی 

است. برابر این اصل بنیادین “  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

حقوق جزا، قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی گردند )به 

ینی که  ن قوا نای  ث ست ا

موجب تخیف مجازات 

 باشد(. 

جرای  هی، در ا گ ن وا

مجازات محارب در قرآن 

کریم و قانون مجازات 

یر وجود  تخی اسالمی 

ضی  قا نی  ع ی دارد. 

تواند از میان اعدام،  می

صلب، قطع دست راست 

و پای چپ و نفی بلد یکی را انتخاب کند. کندوکاو در متون 

فقهی و منابع فقهی نشان از آن دارد که مجازات اعدام در اسالم 

که در لمعه دمشقیه آمده  اصل نیست؛ بلکه استثناء است. چنان

اگر محارب کسی را کشته باشد، به ”... است: 

 “عنوان قصاص یا حد کشته می شود...

در قرآن کریم نیز حرمت قتل نفس در آیات 

متعددی مورد تاکید قرار گرفته است، برای 

سوره مائده، نجات یک انسان  05نمونه در آیه 

مانند زنده کردن همه انسان ها و کشتن یک 

انسان مانند کشتن همه انسان ها تلقی شده 

است که نشان از احترام به حق زندگی انسان 

ها در شرع اسالم دارد. از نظر حقوق بشری 

نیز حق زندگی سرمنشاء همه حق های بشری 

است. در نتیجه، مجازات اعدام با حق زندگی 

 به عنوان منشاء همه حق های بشری در تعارض است.

بنابراین، حکم اعدام آقای محمد علی طاهری مغایر با شرع و 

قانون است. انتظار می رود در مرحله فرجام خواهی نقض و زمینه 

 آزادی ایشان فراهم گردد.

توسعه دادن حدود با ممنوعیت قیاس در امور کیفری و اصل 

تفسیر محدود قوانین جزایی و به تبع آن اصل تفسیر به نفع 

 متهم، مغایر است.

گر،  ی سوی د از 

موضوع اجرای حدود 

یا تعطیلی آن در 

بت  ی غ مان  ز

معصومین میان فقها 

مورد اختالف است. 

موافقان اجرای حدود، 

معتقدند فقیه عادلِ 

یط می  ا  جامع لشرا

تواند در زمان غیبت 

حدود را اجرا کند. مخالفان اقامه حدود را به امام معصوم و 

منصوبان خاص آنان اختصاص می دهند و اجرای آن را در 

زمان غیبت امام معصوم مجاز نمی دانند. در تعدیل این دو 

نظر، برخی علما گفته اند که نقطه اشتراک 

میان این دو نظر این است که فقط فقیه 

عادلِ امینِ جامع الشرایط مجاز به اجرای 

حدود شرعی است. بنابراین، هیچ یک از 

فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در اجرای 

حدود را صادر نکرده است. بنابراین، رای 

به اجرای حدود شرعی از سوی اغلب 

 قضات زمان ما با مشکل روبه رو است.

گفته، حکم اعدام  نظر از موارد پیش  صرف

قانون  ۲۰۶آقای طاهری به استناد ماده 

مجازات اسالمی صادر شده که حدود سه 

تصویب شده است.  9065سال پس از بازداشت ایشان در سال 

می پردازد که تا “  االرض افساد فی” این ماده به موضوع اتهام 

با اتهام محاربه یکی بودند  9065پیش از تغییرات مصوب سال 

که شامل اقدامات آقای طاهری نمی تواند باشد. چه این که 

سوره مائده، نجات  05در آیه 

یک انسان مانند زنده کردن همه انسان 

ها و کشتن یک انسان مانند کشتن همه 

انسان ها تلقی شده است که نشان از 

احترام به حق زندگی انسان ها در شرع 

اسالم دارد. از نظر حقوق بشری نیز حق 

زندگی سرمنشاء همه حق های بشری 

است. در نتیجه، مجازات اعدام با حق 

زندگی به عنوان منشاء همه حق های 

 بشری در تعارض است.



 نگاهی به تاریخچه فعالیت های محمدعلی طاهری و عرفان حلقه 
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، با 9002محمدعلی طاهری متولد اول فروردین ماه سال 

تحصیالت دوره کارشناسی مهندسی مکانیک از کشور ترکیه، از 

شروع به ارائه  -سال پیش  43حدود  -شمسی  93اوایل دهه 

نظریاتی در خصوص عرفان، خودشناسی، شعور و ضدشعور و طب 

 مکمل می نماید. 

، آموزه های خود را در خانه 9083ایشان در ابتدا و تا سال های 

ها و به صورت جلسات کامالً خصوصی ارائه می کرد. از سال 

ها در خیابان جمالزاده آقای طاهری در کرج، و بعد 84تا  83های 

انقالب تهران، اقدام به برگزاری کالس هایی با جمعیتی محدود -

 نمود. وی همزمان در شهر تبریز نیز کالس برگزار می کرد. 

و به عنوان  9084عرفان حلقه فعالیت های رسمی خود را در سال 

یک سازمان قانونی غیردولتی، تحت مجوز سازمان ملی جوانان، 

در خیابان ستارخان آغاز کرد. فعالیت های آن شامل برگزاری 

کالس های آموزشی عرفانی )خودشناسی( و درمان بیماران بود. 

مجوز سازمان ملی جوانان دارای اعتبار یک ساله بود که دو سال 

 متوالی تمدید گردید. 

به علت افزایش تعداد شرکت کنندگان و کمبود  9082در سال 

جا، کالس ها به ساختمانی در گاندی نقل مکان شد. تعداد 

و تعطیلی کالس ها، به حدود  9089شرکت کنندگان تا سال 

 نفر در هر جلسه افزایش یافته بود. 233

همزمان با افزایش شرکت کنندگان، نگرانی ها و حساسیت های 

پلیس امنیت با شکایتِ کتبی یک  89حکومتی آغاز شد. در سال 

که نفوذ قابل توجهی در -تن از شرکت کنندگان سابق دوره ها 

طاهری را احضار کرده و   ، محمدعلی-نهادهای امنیتی نیز داشت

مورد بازجویی قرار می دهد. شخص شاکی مدعی بود که با رفتن 

همسرش به این کالس ها اختالف خانوادگی برایشان به وجود 

آمده است. اما بعد از رسیدگی دادگاه مشخص شد که این افراد 

قبل از آشنایی با این آموزه ها نیز اختالف داشتند و مشکالت آن 

طاهری   ها ارتباطی به این کالس ها نداشته است. محمدعلی

تعهد   پس از چند ساعت بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید؛ ولی

هایش را تعطیل نماید. بدین ترتیب  می دهد که کالس

 تحت فشار تعطیل شد.  89های گاندی در زمستان سال  کالس

با تعطیلی کالس آقای طاهری، فعالیت های آموزشی هم چنان 

، همزمان با برگزاری 9084ادامه داشت. زیرا از اواخر سال 

کالس های آقای طاهری، شاگردانی که با گذراندن دوره های 

شده بودند “  مستر” و یا اصطالحاً “  مربی عرفان حلقه” مربوطه، 

نیز در حال تدریس و برگزاری کالس های عرفان حلقه بودند و 

اجباری کالس های آقای طاهری در بهمن ماه   پس از تعطیلی

، کالس های مربیان هم چنان دایر بود. از طرفی ۰۶سال 

فعالیت های عرفان حلقه در دفتری در خیابان سعادت آباد ادامه 

داشت. فعالیت های این دفتر محدود بود به ثبت نام کالس های 

از راه دور عرفان حلقه، توزیع کتب آقای طاهری و محصوالت 

 آموزشی هم چون سی.دی و غیره. 

با بسته شدن کالس های گاندی، فرادرمانگاه ها )محلی که در 

آن درمان بیماران انجام می گرفت( نیز تعطیل شدند. تاریخچه 

بر می گشت. در  9084شکل گیری فرادرمانگاه به تابستان سال 

این سال، نخستین فرادرمانگاه در خیابان تخت طاووس توسط 

آقای طاهری و با هدف درمان رایگان بیماران افتتاح شد. تا 

زمان تعطیلی کالس های آقای طاهری، این فرادرمانگاه هم 

 چنان دایر بود. 

در اقدامی خودجوش و به پیشنهاد تعدادی از  9082در سال 

طاهری، تعدادی فرادرمانگاه دیگر نیز در   شاگردان محمدعلی

نقاط مختلف تهران دایر و به درمان بیماران اختصاص داده شد. 

 فعال مدنی

 سارا ساعی
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درصد هزینه ثبت نام  53برگزار کنند. طبق تفاهم صورت گرفته، 

 کالس ها صرف امور خیریه و کمک به افراد نیازمند می شد.

آیین نامه انضباطی که برای مربیان واحدهای  4طبق بند 

آموزشی تحت پوشش موسسه خیریه بهشت یاس پنهان تدوین 

مربی موظف به تدریس دقیق ” شد، صراحتاً عنوان می شود: 

جزوات ارائه شده از طرف خیریه برای دوره های مختلف موسسه 

فرهنگی هنری عرفان کیهانی بوده و باید از طرح مباحث اضافی 

این آیین نامه نیز  2در بند “. و خارج از موضوع دوره پرهیز نماید

مربیان خیریه از ورود به مباحث سیاسی اکیداً ” آمده است: 

 “. اجتناب کنند

بدین ترتیب، فعالیت 

مجموعه عرفان حلقه تا 

زمان باز بودن کالس 

ها، قانونی و با مجوز 

بوده  مقامات رسمی 

که -است. سردار علیپور 

آن زمان فرمانده امنیت 

بوده ، سردار -تهران 

ضی  قا کش و  جور

لهراسبی و بعضی از 

اعضای خانواده آن ها 

 این موسسه را تاسیس کردند.

 کمیته های عرفان حلقه

شکل گیری کمیته های عرفان حلقه از زمان کالس های گاندی 

“ گذشته نگر و آینده نگر  کمیته پزشکی”آغاز شد و اولین کمیته، 

نام داشت که هدف از تشکیل آن گردآوری مدارک و شواهد 

پزشکی از درمان های صورت گرفته توسط فرادرمانی جهت ارائه 

 به وزارت بهداشت در راستای اثبات علمی فرادرمانی بود.

، کمیته های دیگری نیز تشکیل گردید  همزمان با کمیته پزشکی

ه  متشکل بود از متخصصانی که پس از گذراندن دور  که همگی

های عرفان حلقه به صورت داوطلبانه مایل به همکاری و انطباق 

تمامی فرادرمانگاه ها به صورت خیریه فعالیت داشته و به 

صورت رایگان به ارائه فرادرمانی و درمان بیماران می 

و در آستانه تعطیلی اجباری کالس ها،  9089پرداختند. در پاییز 

پلیس اماکن ناگهان به بهانه نداشتن مجوز وزارت بهداشت، 

تمامی فرادرمانگاه ها نیز شد. بدین ترتیب به   خواستار تعطیلی

 درخواست آقای طاهری تمام فرادرمانگاه ها تعطیل گردید.

پس از تعطیلی کالس ها، جهت رسیدگی به شکایت شخصی 

که با نفوذ خود و شکایت اش منجر به تعطیلی کالس ها شد، 

پرونده در دادسرای وزرا بر علیه محمدعلی طاهری به جریان 

افتاد. فرمانده پایگاه پلیس امنیت میدان نیلوفر با اعالم آن که 

رسیدگی به این 

نده در  پرو

ما  یت  ح صال

نیست، پرونده را 

جهت بررسی به 

پور  ی ل ع سردار 

یس  ل پ نده  ما فر

هران  ت یت  ن م ا

ارسال کرد. پس 

قای  از احضار آ

طاهری و معارفه 

فرادرمانی توسط ایشان، به پیشنهاد سردار علیپور و معاون 

ایشان سردار جورکش، مقرر شد آقای طاهری با استفاده از 

مجوز فرهنگی ناجا در غالب خیریه به فعالیت های خود ادامه 

موسسه ای به نام  89دهد. و بدین ترتیب در آبان ماه سال 

با مدیریت سردار جورکش “ موسسه خیریه بهشت یاس پنهان” 

ثبت شد. گرچه بنای موسسه، آموزش عرفان کیهانی نبوده ولی 

جزو اهداف موسسه یک سری فعالیت هایی ذکر شده بود که 

در چارچوب این فعالیت ها به مربیان جهت آموزش عرفان 

کیهانی مجوز داده شد. و بدین ترتیب شاگردان آقای طاهری 

)مربیان( توانستند با مجوز رسمی، کالس های عرفان حلقه را 

 یکی از تجمعات حامیان محمدعلی طاهری در مقابل زندان اوین 
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آموزه ها با علم، فلسفه، مذهب، و غیره بودند. از جمله این 

حقوق،  ، فیزیک، ها، کمیته قرآن پژوهی، کمیته علمی کمیته

 را می توان نام برد.  روابط عمومی

 کتاب های محمدعلی طاهری 

به چاپ رسید. دکتر  9084نخستین کتاب آقای طاهری در سال 

اسماعیل منصوری الریجانی استاد دانشگاه عرفانِ اسالمی توسط 

دانشجویان خود از مباحث و کالس های آقای طاهری مطلع 

گردیده و جهت انتقاد و تحقیقات بیشتر طی چندین جلسه قرار 

حضوری با آقای طاهری به مباحثه پرداختند که در نهایت منجر 

این “.  عرفان حلق )کیهانی(” شد به نگارش مقدمه ای بر کتاب 

به عنوان نخستین کتاب آقای طاهری و با  84کتاب در سال 

مقدمه دکتر اسماعیل منصوری الریجانی 

 به چاپ رسید. 

دومین کتاب، تحت عنوان  9082در سال 

نیز با مقدمه دکتر “ انسان از منظری دیگر”

الریجانی و با مجوز رسمی وزارت ارشاد به 

یکن پس از بازداشت  چاپ رسید. ل

، آقای 9063محمدعلی طاهری در سال 

الریجانی تحت فشار سپاه همکاری اش را 

قطع کرده و به صورت کتبی خواستار 

حذف پاورقی خود از کتاب انسان از 

 منظری دیگر شد.

سومین کتاب مجوزدار آقای طاهری 

 99و همزمان با بازداشت  9086نام دارد. در سال “ بینش انسان” 

روزه آقای طاهری، این کتاب نیز با مجوز رسمی وزارت ارشاد 

 نژاد به چاپ رسید.   دولت احمدی

انسان و ” و “  چند مقاله” پس از آن، دو کتاب دیگر تحت عناوین 

 در ارمنستان به چاپ رسید.“ معرفت

کتب دیگر منتشر شده پس از بازداشت آقای طاهری هیچ کدام 

مورد تایید وی نبوده و توسط شاگردان ایشان چاپ شده اند. در 

نیز، آقای طاهری به دلیل عدم  9069مرخصی شش روزه نوروز 

نگارش مطالب و عدم تایید نسخه نهایی، کتب جدید را تایید 

 نکردند. 

 9089-9082های  عالوه بر کتاب های چاپ شده، در سال

نتایج تحقیقات علمی پزشکان و روانپرشکان در مورد اثرات دو 

های  بر بیماری“  سایمنتولوژی” و “  فرادرمانی” طب مکمل 

دانش ” جسمی، روانی و ذهنی، در نه شماره ویژه نامه های 

منتشر شد که سرپرستی آن را دکتر سید شهاب “  پزشکی

الدین صدر، ریاست وقت سازمان نظام پزشکی کشور و رئیس 

کمیسیون بهداشت مجلس )که پیش تر معاون وزیر بهداشت 

نیز بود(، بر عهده داشت. هفت ویژه نامه تخصصی نیز در 

)به  دانش پزشکی و طب کل نگر نشریات خبر رسانی پزشکی

سید شهاب الدین صدر( به منظور انتشار نتایج  مدیر مسئولی

نی  ما فرادر کی  ش پز

 تاکنون متنشر شده اند. سایمنتولوژی و

هم چنین چند مقاله از محمدعلی 

طاهری در روزنامه های رسمی کشور از 

و  9088) همشهری جمله در روزنامه

(، صبح 9088رسالت ) (، روزنامه9089

( و 9086آرمان ) (، روزنامه9086اقتصاد )

 ( به چاپ رسید.9088روزنامه ابتکار )

 فعالیت های علمی و آکادمیک

در زمان فعالیت های قانونی محمدعلی 

طاهری، چندین توافقنامه رسمی با چند 

دانشگاه داخلی و موسسه خارجی بسته 

شد که منجر به صدور گواهی شرکت در آموزش های آزاد در 

دو رشته فرادرمانی و سایمنتولوژی گردید. در این مراکز، برای 

فراگیران گواهینامه شرکت حضوری و غیر حضوری صادر می 

این کالس ها بعد و یا قبل از بازداشت آقای   شد. تمامی

طاهری، با تبلیغات منفی نهادهای امنیتی و تهدید و ارعاب 

 مقامات مسئول دانشگاه ها تعطیل گردید.

  کالس ها در دو گروه :  9088دانشگاه علوم پزشکی

نفره تشکیل شد. جلسه دوم همزمان بود با  9933

انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری و اطالعات 

در زمان فعالیت های قانونی محمدعلی 

طاهری، چندین توافقنامه رسمی با چند دانشگاه 

داخلی و موسسه خارجی بسته شد که منجر به 

صدور گواهی شرکت در آموزش های آزاد در دو 

رشته فرادرمانی و سایمنتولوژی گردید. در این 

مراکز، برای فراگیران گواهینامه شرکت حضوری 

این کالس   و غیر حضوری صادر می شد. تمامی

ها بعد و یا قبل از بازداشت آقای طاهری، با 

تبلیغات منفی نهادهای امنیتی و تهدید و ارعاب 

 مقامات مسئول دانشگاه ها تعطیل گردید.
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)فرادرمانی و سایمنتولوژی( به محمدعلی طاهری، به تهران 

آمده بودند. بنا به گزارش آفتاب این دومین بار بود که 

سال تاسیس خود  55دانشگاه طب سنتی ارمنستان در طول 

به یک محقق دکترای افتخاری اعطا می کرد. صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز خبر اعطای دکترای 

افتخاری از دانشگاه ارمنستان به ایشان را از 

 شبکه دو سیما پخش و اعالم نمود.

  9086روزه سال  99بازداشت 

، تنها چند ماه پیش از دومین 9086در سال 

بازداشت آقای طاهری، پروژه  ترک اعتیاد 

طاهر  در هشت کمپ ترک اعتیاد در شهر 

اصفهان زیر نظر پزشکان و روانپزشکان با 

موفقیت به انجام رسید و در شبکه مستند 

سیما نیز پخش شد که پس از مشاهده این 

موفقیت ها، کمپ های ترک اعتیاد، مورد 

 هجوم ماموران قرارگاه ثاراهلل قرار گرفت و تخریب و تعطیل شد.

دستگیر شد. به نقل از  9086فروردین  56محمدعلی طاهری در 

“ اقدام علیه امنیت کشور” پایگاه خبری مشرق، او به اتهام 

دستگیر شد. ضمناً اعالم شد بازداشت به 

  دلیل راه اندازی تشکیالت غیرقانونی بوده

روز در  99است. محمدعلی طاهری به مدت 

الف زندان اوین  ۲سلول های انفرادی بند 

 محبوس بود و سپس به قرار وثیقه آزاد شد. 

در زمان بازداشت به آقای طاهری وعده 

داده شده بود که می تواند تنها در زمینه 

درمان های فرادرمانی و سایمنتولوژی به 

انجام تحقیقات علمی بپردازد. اما نیروهای 

امنیتی در خفا به سراغ دانشگاه ها و 

بیمارستان های مختلف رفته و دست به تهدید آن ها زدند؛ در 

اصل بر خالف وعده های دروغین، دستور توقف کلیه تحقیقات 

صادر شده بود. اطالعات سپاه همزمان به سراغ مسئولین دانشگاه 

دانشگاه از تعهد به اجتناب از هر گونه جلسات گروهی به 

عنوان بهانه ای جهت بستن کالس های دانشگاه استفاده 

کرد. با این وجود، با تالش و شفاعت دکتر توفیقیان 

یران(، دوره های  )معاون دانشگاه علوم پزشکی ا

سایمنتولوژی هم چنان تا مدت ها به عنوان دوره های راه 

 دور برگزار می شد.

  دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران

ین دوره ها به صورت :  9089 ا

حضوری در چند نوبت )هشت نوبت( 

برای گروه های مختلف از جمله 

  پزشکان، پیراپزشکان، و افراد معمولی

برگزار شد و پس از آن به صورت غیر 

حضوری ادامه یافت. تعداد شرکت 

کنندگان در مجموع حدود شش هزار 

 نفر بود.

  :این آکادمی بین المللی اکو انرژی جمهوری آذربایجان

آکادمی که به محمدعلی طاهری دو دکترای افتخاری 

عرفان و درمان اعطا کرد، توافق نامه ای با موسسه 

عرفان حلقه منعقد نمود که بر اساس 

مفاد این توافق نامه مقرر گردیده بود 

که دو طرف، همکاری های تحقیقاتی 

را دنبال کرده و در نهایت به صدور 

مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف 

 بپردازند.

  :دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان

دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردی 

، به محمدعلی 9063بهشت سال 

طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد. 

تنها چند روز پیش از دستگیری، رئیس دانشگاه طب 

سنتی ارمنستان به همراه هیات همراه به منظور اعطای 

دکترای افتخاری بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی 

فروردین  56محمدعلی طاهری در 

دستگیر شد. به نقل از پایگاه خبری  9086

اقدام علیه امنیت ”مشرق، او به اتهام 

دستگیر شد. ضمناً اعالم شد “ کشور

بازداشت به دلیل راه اندازی تشکیالت 

است. محمدعلی طاهری   غیرقانونی بوده

روز در سلول های انفرادی  99به مدت 

الف زندان اوین محبوس بود و  ۲بند 

 سپس به قرار وثیقه آزاد شد. 

در زمان بازداشت به آقای طاهری وعده 

داده شده بود که می تواند تنها در زمینه 

درمان های فرادرمانی و سایمنتولوژی به 

انجام تحقیقات علمی بپردازد. اما نیروهای 

امنیتی در خفا به سراغ دانشگاه ها و 

بیمارستان های مختلف رفته و دست به 

تهدید آن ها زدند؛ در اصل بر خالف 

وعده های دروغین، دستور توقف کلیه 

 تحقیقات صادر شده بود. 
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تهران، دکتر منصوری الریجانی، سردار جورکش، سردار علیپور و 

قاضی لهراسبی از کمیته حقوقی رفته و حتی قاضی لهراسبی را 

تنزل رتبه دادند. در اثر این فشارها مسئولین دانشگاه تهران تفاهم 

نامه همکاری منعقد شده بین دانشگاه و موسسه عرفان حلقه را 

 منکر شدند. 

، پروژه های تحقیقاتی در سطح وسیع و در مقطع 9086در سال 

لوم  ع دکترا در دانشگاه 

انتظامی ناجا به انجام رسید 

ولی این پروژه ها و نتایج 

تحقیقات علمی آن، هیچ گاه 

 ها منتشر نشد. در رسانه 

 9063سال 

اردی  94طاهری مجدداً در 

بازداشت  63بهشت ماه سال 

ماه ابتدای بازداشت، بازجو و بازپرسان ایشان با ارائه  شد. در نه

حکم جعلی اعدام از یک طرف، و تهدید خانواده و شاگردان 

ایشان از سوی دیگر، تحت شدید ترین شکنجه های روانی قرار 

گرفت و در حالی که امکان هیچ گونه 

تماس با خانواده و وکیل را نداشت، 

وادار به اعتراف شد تا دستگاه امنیتی 

نیز از شیوه نخ نمای پخش تلویزیونی 

استفاده کرده و اعترافات نامبرده را 

پخش نماید. البته محمدعلی طاهری 

قبل از دستگیری و با پیش بینی حرکت 

بازجویان در گرفتن اعتراف، اقدام به 

تهیه فیلمی نموده بود که در آن 

هرگونه اعترافی را از طرف خودش در 

ایام بازداشت ناشی از فشارهای وارده 

عنوان می کند. این فیلم بالفاصله پس 

از پخش تلویزیونی اعترافات در شبکه 

 های اجتماعی منتشر می گردد.

ماه بازداشت در سلول های انفرادی، سرانجام آقای  پس از نه

طاهری در دادگاه از عدم صحت دعاوی بازجویان و بازپرس 

)آقای اسدی( مطلع گردید و در جریان پرونده سازی و ایجاد 

دخالت در ” پاپوش امنیتی و اتهامات بی اساس متعدد از جمله 

تماس با زن نامحرم )به ” و “ توهین به مقدسات”، “امر پزشکی

استناد یک قطعه فیلم که برای کنترل یک خانم در وضعیت 

عدم تعادل در کالس درس تنها با گرفتن مچ او در حضور 

بدون -“  دانش پژوه( ۲۰۰

آن که در دادگاه به ایشان 

، به -اجازه دفاع داده شود

حکم قاضی پیر عباسی در 

دادگاه انقالب، به  59شعبه 

سال حبس تعزیری،  پنج

میلیون تومان جریمه  633

ضربه محکوم  94نقدی و 

گردید. دادگاه تجدید نظر نیز بدون توجه به مستنداتی از آثار 

قلمی ایشان که در پرونده موجود بود و دفاعیاتی که به آن 

 افزوده شد، این حکم را مورد تایید قرار داد.

 9069نامه به احمد شهید در سال 

روزه  پس از مرخصی مشروط شش

( 9069محمدعلی طاهری )در بهار 

نامه ای از او منتشر شد. در این نامه 

که در پنجم فروردین ماه آن سال 

منتشر شد، آقای طاهری صراحتاً 

ضمن برشمردن موارد نقض حقوق 

فات قضات، دادگاه،  بشر و تخل

بازپرس، بازجوها و سایر مرتبطین در 

مورد خود و دیگر زندانیان، آمادگی 

خود را برای دادن شهادت و ارائه 

گزارش در خصوص تخلفات حقوق 

سپاه  طالعات  مان ا ساز بشری 

پاسداران، بازپرس و بازجوها در زندان 

 های ایران به احمد شهید اعالم نمود.

 63اردی بهشت ماه سال  94طاهری مجدداً در 

ماه ابتدای بازداشت، بازجو و  بازداشت شد. در نه

بازپرسان ایشان با ارائه حکم جعلی اعدام از یک طرف، 

و تهدید خانواده و شاگردان ایشان از سوی دیگر، تحت 

شدید ترین شکنجه های روانی قرار گرفت و در حالی 

که امکان هیچ گونه تماس با خانواده و وکیل را 

نداشت، وادار به اعتراف شد تا دستگاه امنیتی نیز از 

شیوه نخ نمای پخش تلویزیونی استفاده کرده و 

اعترافات نامبرده را پخش نماید. البته محمدعلی 

طاهری قبل از دستگیری و با پیش بینی حرکت 

بازجویان در گرفتن اعتراف، اقدام به تهیه فیلمی نموده 

بود که در آن هرگونه اعترافی را از طرف خودش در 

 ایام بازداشت ناشی از فشارهای وارده عنوان می کند. 

محمدعلی طاهری در دوران بازجویی مجبور به اعتراف بر علیه خود شده و این 
 اعترافات در بخش های متعدد خبری صداوسیمای جمهوری اسالمی منتشر شده است. 
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 حضور داشته و هم سپاه پاسداران. 

موارد مستند اتهام ارتداد و افساد فی االرض در پرونده 

 ایشان چیست؟ 

در قانون قبل، محاربه و افساد فی االرض در یک مورد پیش بینی 

شده بود. دادگاه ها هم می گفتند که محاربه و افساد فی االرض 

یک جرم است و در آن بایستی اقدام مسلحانه علیه نظام انجام 

، افساد فی 589این ها را جدا کردند و ماده  9065شود. در سال 

قانونگذار می  589االرض را جداگانه تعریف کرد. در این ماده 

گوید که هرکس به طور گسترده علیه نظام اقداماتی بکند. از جمله 

این اقدامات پیش بینی کردند که هرکس به طور گسترده مرتکب 

نشر اکاذیب هم بشود، مصداق مفسد فی االرض است. در این جا 

دادگاه استناد کرده و گفته است که ایشان به طور گسترده موجب 

انحراف عقاید مردم شده است. ما رفتیم و دفاع کردیم. صحبت 

کردیم که چنین نبوده که ایشان موجب انحراف عقاید مردم به 

 65صورت گسترده شده باشد و در ضمن این ماده در سال 

تصویب شده است. به همان دلیل هم دیوان، حکم قبلی را نقض 

کرد و استدالل دادگاه را نپذیرفت. مجدداً دادگاه استدالل کرده 

از حدود است،  589است که با توجه به این که جرم موضوع ماده 

عطف به ماسبق می شود و از زمان صدر اسالم که این مسئله 

تصویب شده، معتبر است. در صورتی که در مشروح مذاکرات 

قانون اساسی، زمانی که بحث مبنای قانون جرم مطرح می شده، 

این مسئله بحث شده و آن جا گفته شده است که اگر ما بخواهیم 

بر مبنای آن چه که صدراسالم تصویب شده تصمیم بگیریم سنگ 

روی سنگ بند نمی شود و چاره ای نیست جز این که آن چه که 

لطفاً قدری در خصوص وضعیت فعلی پرونده آقای 

طاهری برای ما بگویید؛ این که این پرونده در حال 

 حاضر در چه موقعیتی قرار دارد؟

ما برای این پرونده فرجام خواهی کرده ایم و منتظریم که به 

دیوان عالی کشور ارجاع شود. در پیگیری هایی که انجام داده 

مشخص شد که هنوز چنین کاری  ]تا پیش از روز مصاحبه ]ام 

انجام نشده، در حال شمارش برگ هستند تا پس از انجام 

تشریفات، پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستند. هنوز شعبه 

 رسیدگی کننده در دیوان نیز مشخص نشده است.

متولی این پرونده سپاه پاسدران است یا وزارت 

 اطالعات؟

متولی پرونده که دادگاه است. ضابط نیز تحت امر قاضی است 

و دیگر خیلی مهم نیست که ضابط کیست. دادگاه تعیین می 

کند که ضابط که باشد. در این پرونده هم وزارت اطالعات 

محمود علیزاده طباطبایی:  ضابطین دستگاه قضایی با آقای طاهری به صورت 

 اعتقادی مبارزه می کنند

 گفتگو از مرتضی هامونیان

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، از 

جمله وکالیی است که در سال های اخیر پرونده هایی بسیار 

مهم و جنجال برانگیز از جمله پرونده مهدی هاشمی فرزند 

 اکبر هاشمی رفسنجانی را وکالت کرده است. 

علیزاده طباطبایی در مصاحبه با خط صلح، به عنوان وکیل 

آقای محمدعلی طاهری، از سیر پرونده او می گوید و آن را 

ارزیابی می کند. وی هم چنین با ابراز امیدواری “  عادالنه” 

نسبت به آزادی آقای طاهری از رفتار ضابطین دستگاه قضایی 

با آقای طاهری گالیه می کند و می گوید که آن ها با متهم به 

صورت اعتقادی مبارزه می کنند و تحت امر و بر مبنای دستور 

 قاضی عمل نمی کنند.

مشروح این مصاحبه از نظر شما خوانندگان عزیز و محترم می 

 گذرد:
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قانون جرم می داند، ما هم جرم بدانیم. در ماده افساد فی االرض 

تعیین کرده، از  65( گفته اند که آن چه قانون در سال 589)ماده 

همان سال به بعد معتبر است. دادگاه بدوی این را نپذیرفته و برای 

عدم پذیرش هم هیچ استداللی ندارد. به همین دلیل ما امیدواریم 

 که در دیوان بتوانیم حکم را نقض کنیم. 

آقای علیزاده طباطبایی! آیا سیر رسیدگی به پرونده آقای 

محمدعلی طاهری را با توجه به قوانین موجود قضایی 

 در ایران عادالنه می دانید؟

من معتقدم عادالنه بوده؛ به این دلیل که مرجع باالتر رای را 

نقض کرده است. یعنی وقتی یک رای غیر عادالنه، غیر قانونی و 

تی در  س نادر

دادگاه انقالب 

صادر شده، این 

رای به مرجع 

تر  که -باال

لی  عا یوان  د

 -کشور است

رفته و آن جا با 

تن  ف یر پذ

ما،  ستدالل  ا

رای نقض شده 

است. و پس از 

آن یک رای غیر عادالنه و غیر منصفانه و غلط صادر شده است. 

بایستی ببینیم که در دیوان عالی کشور این بار هم با همان 

استداللی که خودشان کرده اند، چه نتیجه ای حاصل می شود. در 

رای قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعالم کرده است که بخشی 

از این پرونده مفتوح است. شما در تحقیقات و کیفرخواستتان گفته 

اید که آقای طاهری مرتکب سب النبی شده، توهین به پیغمبر 

کرده، مرتد شده، ضروریات دین را انکار کرده، با چریک های 

فدایی خلق اوایل انقالب همکاری داشته و اقدامات مسلحانه کرده 

و تعداد زیادی از افراد در اثر درمان های آقای طاهری آسیب 

جدی دیده اند، این ها میتواند از مصادیق افساد فی االرض باشد. 

در این موارد تحقیق کنید و نتیجه را بفرستید. در دادسرا بر 

روی این موارد تحقیق کردند و واقعا عادالنه بررسی کردند. به 

ضابطین نامه نوشتند و گفتند شما هر دلیلی برای این موارد 

دارید، بدهید. آن ها هم دالیلشان را دادند. در مورد سب النبی، 

در مورد ارتداد، در مورد چریک های فدایی و در مورد آسیب 

جدی به افراد در اثر درمان، در مورد همه، دادسرا قرار منع 

تعقیب صادر کرد و آن قطعی شد. این می رساند که رسیدگی 

 59عادالنه انجام شده است. ولی وقتی پرونده مجدد به شعبه 

دادگاه انقالب برگشت که رسیدگی کند و نتیجه را به دیوان 

ارسال کند، در وضعیتی که همه این ها منع تعقیب خورده بود و 

هیچ دلیل 

یدی  جد

هم در 

نده  پرو

بود،  ن

ضی  قا

تدالل  س ا

که  کرد 

ساد  ف

ترده  س گ

انجام شده 

ما  است. ا

این که به چه وسیله ای انجام شده، هیچ دلیلی ارائه نداده اند. 

تنها به کتاب های آقای طاهری ارجاع داده اند. کتاب هایی که 

همه مجوز قانونی داشته اند. کالس ها نیز همه مجوز قانونی 

داشته اند.  در این مورد، این رای که صادر شده، رای منصفانه 

ای نیست و به همین دلیل ما فرجام خواهی کردیم که در 

 دیوان ان شاء اهلل نقض می شود. 

به عنوان یک حقوقدان و وکیل آقای طاهری، فکر 

می کنید چه حقوقی از آقای طاهری به عنوان یک 

متهم در طی روند دادرسی، از لحظه بازداشت تا امروز نقض 

 شده است؟
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 هستند. 

شما بارها برای فرجام نیک این پرونده ابراز امیدواری 

کرده اید. فکر می کنید سرانجام این پرونده چه می 

شود؟ آیا برای آقای طاهری امیدی به نجات از این دستگاه 

 قضایی وجود دارد؟

کسانی که با آقای طاهری درگیر هستند، دارند با ایشان به 

صورت اعتقادی مبارزه می کنند. ضابطین بر اساس آن چه که 

قانون می گوید باید تحت امر قاضی و براساس دستور قاضی 

عمل کنند. ولی به این صورت عمل نمی کنند. آن ها به صورت 

اعتقادی آقای طاهری را عنصری ضدامنیتی می دانند و به دنبال 

نابودی اش هستند. ولی ما این که می گویم 

امیدواریم، بدین جهت است که فکر می کنم 

تا حال سیر رسیدگی، سیر خوبی بوده است. 

ببینید چهار مورد اتهام سنگینی که در پرونده 

بوده، در همان مرحله دادسرا قرار منع تعقیب 

خورده است؛ علی رغم این که تمام تالش 

مقامات امنیتی در این بوده است که آن ها 

ثابت شوند. به این دلیل من امیدوارم و فکر 

می کنم چنین اتهامی برای آقای طاهری 

اثبات نشود، حکم اعدام نقض بشود و ان شاء 

اهلل به زودی و قبل از این که این دو سال 

بازداشت موقت تمام شود، از زندان بیرون 

 بیاید. 

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که وضعیت جسمی و 

سالمتی آقای طاهری چگونه است؟ آخرین باری که 

 ایشان را مالقات کردید چه زمانی بود؟

نزدیک دو ماه پیش ایشان را مالقات کردیم. وضعیت جسمی 

ایشان خیلی خوب بود و مشکلی نداشت. هم چنین تلفنی با 

خانمشان تماس داشت )شب پیش از مصاحبه(، از نظر جسمی 

 هیچ مشکلی نداشت و گفتند که حالم خوب است. 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

ایشان در دادگاه اولیه به پنج سال حبس محکوم شده بود که 

این پنج سال حبس، یک سال و نیم است که پایان یافته 

است. می بایست برای ایشان به عنوان یک متهم قرار صادر 

می شد و با قراری غیر از قرار بازداشت از زندان آزاد می شد. 

قرار برای ایشان صادر نشده و ایشان را در زندان نگه داشتند. 

قاضی مدعی است که چون اتهام افساد فی االرض است، تا 

دو سال می توانیم ایشان را نگه داریم. که تا پایان این دو 

سال هم، چند ماهی مانده است. در این قسمت حق ایشان 

ضایع شده است. ضمن این که آن حکم اولیه هم که ایشان به 

اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده بود، 

حکم منصفانه ای نبود و در این مدت 

هم بایستی ایشان به زندان عمومی 

منتقل می شد. ولی در بازداشتگاه نگه 

داشته شده و در این جا نیز باز 

حقوقشان ضایع شده است. این ها 

مواردی است که به حقوق ایشان 

آسیب رسیده است. هم چنین مواردی 

علیه ایشان در رسانه های جمعی، به 

خصوص در صدا و سیما، مطرح شده 

است. حق ندارند در مورد متهمی که 

هنوز حکم او قطعی نشده، مواردی را 

)آن هم در رسانه ملی( مطرح کنند. ما 

در این خصوص به وکالت از آقای طاهری، از صدا و سیما 

 شکایت کرده ایم و منتظر رسیدگی هستیم.

دلیل حساسیت شدید نهادهای امنیتی بر این پرونده 

 چیست؟ 

یک دلیل آن گستردگی و توسعه سریع این تفکر است که 

نهادهای امنیتی را حساس می کند. اما ما از اول گفتیم که 

ایشان هیچ تفکر سیاسی ندارد، هیچ ایراد امنیتی ندارد و در 

این خصوص دالیل هم ارائه داده ایم و امیدواریم که قانع 

بشوند. ولی به هر جهت آن ها هم به دنبال کار خودشان 

قاضی مدعی است که چون اتهام 

افساد فی االرض است، تا دو سال می توانیم 

ایشان را نگه داریم. که تا پایان این دو سال 

هم، چند ماهی مانده است. در این قسمت حق 

ایشان ضایع شده است. ضمن این که آن حکم 

اولیه هم که ایشان به اتهام توهین به مقدسات 

به پنج سال حبس محکوم شده بود، حکم 

منصفانه ای نبود و در این مدت هم بایستی 

ایشان به زندان عمومی منتقل می شد. ولی در 

بازداشتگاه نگه داشته شده و در این جا نیز باز 

 حقوقشان ضایع شده است. 



 عرفان حلقه؛ قربانی اختالف تاریخی میان فقه و عرفان
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در خبرها آمده است که محمدعلی طاهری، موسس عرفان حلقه 

توسط دادگاه انقالب اسالمی به اعدام محکوم شده است. برای 

روشن شدن قضیه، می خواهم چرایی برخورد نظام فقهایی 

جمهوری اسالمی ایران با محمدعلی طاهری را بیش تر بکاوم. 

برای این کار الزم می بینیم که این اختالف را از منظر اختالف 

تاریخی فقه و فقها با عرفان و عرفا کنکاش کنم. هر چند فقه و 

عرفان کلمه عام است و ممکن است افراد خاصی شامل این 

تعریف کلی نباشند و یا ممکن است به صورت خاص از نظر 

کیفیت فقه بین فقها و کیفیت عرفان بین خود عرفا اختالفات 

فاحشی باشد، اما این نوشته معطوف به تشخیص کیفیت نیست و 

بیش تر نگاه کلی خواهد داشت و خواننده خود می تواند در صورت 

عالقه نگاه عمیق تر و کیفی تر به بحث کند. برای چرایی این 

نگاه، توجه خواننده را به خبرهایی از صدور حکم ارتداد محمد علی 

طاهری توسط برخی از مراجع هم چون آیت اهلل علوی گرگانی، 

اهلل مکارم شیرازی را که در بعضی  آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت

سایت ها ذکر شده خواستارم؛ هر چند که بعداً بعضی از این مراجع 

( با در نظر گرفتن همه 9صادر کردن چنین حکمی را منکر شدند.)

این امور، از آن جایی که محمد علی طاهری به جرم عقیدتی 

ارتداد در دادگاهی که بر طبق اصول شرع اداره می شود، محکوم 

به اعدام شده است، الزم می دانم که در ریشه این اختالف بیش 

تر تعمق کنم. برای ورود به این بحث، نخست چیستی و رابطه فقه 

و عرفان را واکاوی می کنم و سپس به دلیل برخورد آن ها خواهم 

 پرداخت. 

نهاد روحانیت و حوزه علمیه پیش تر از این که در ایران صاحب 

قدرت بشوند، برای خود دفتر و دستک داشت و اصوالً محدود 

کردن نهاد روحانیت به حاکمیت جمهوری اسالمی نه واقعی است 

( فقها و علما به طور عام در اسالم، و مراجع 5و نه عاقالنه.)

تقلید به صورت خاص در مذهب شیعه، وظیفه هدایت مسلمانان 

را به عهده دارند. هر چند هدایت واژه ای عام است اما این 

هدایت مسلمانان توسط علما، شامل معرفی چهره حقیقی دین 

به عامه مردم، تا خواندن خطبه عقد و مراسم کفن دفن و امور 

جزیی مانند توصیه های اخالقی و مرثیه خوانی را هم شامل می 

شود. یا در نگاهی کلی، با گذر زمان فقها و نهاد روحانیت سعی 

کرده است سواالتی که به خاطر عدم وجود آن مسائل در زمان 

پیدایش اسالم، اساساً به تازگی برای عامه مردمی که دانش و 

علم مذهبی ندارند پیش می آید، با توسل علم و سابقه روحانی 

خود جواب بدهند. یک وجاهت و مشروعیت انحصاری برای 

نهاد روحانیت و حوزه محفوظ است که با توسل به آن، عامه 

، -که همان اسالم است-مردم مسلمان را به راه راست 

راهنمایی کنند. البته این مختص دین اسالم و یا مذهب شیعه 

نیست؛ این مسئله ای است که شامل همه ادیان می شود و 

به زعم -اصوالً فلسفه پیدایش ادیان، راهنمایی عموم مردم 

به راه راست با استناد به الهیات آن دین است که  -زعما  دین

مسئله بعد از مرگ بنیانگذاران دین، به انحصار نهاد روحانیت در 

آمده است. البته در نگاه اول شاید این مسئله امری معمولی 

باشد؛ کما این که وقتی خود ما مثالً مریض می شویم به یک 

پزشک و نه مهندس ساختمان برای یافتن چرایی نقص جسمی 

و بیماری مان مراجعه می کنیم، چون می دانیم که پزشک 

متخصص و صاحب تجربه در امور سالمتی است و معمار در 

امور ساختمان تحصیل کرده است. یعنی حتی این را هم می 

توان اضافه کرد که نهاد روحانیت برای خودش یک طبقه شغلی

صنفی است که مراجع تقلید و روحانیت در آن به خاطر آن که  -

سال ها در علوم دین تحصیل کرده اند، به نوعی متخصص دین 

خاصی مثل اسالم، مسیحیت یا هندویسیم شده اند و اگر یکی از 

تا زمانی که -باورمندان این ادیان به فقیه روحانی مراجعه کرد 

 فعال مدنی

 قهرمان قنبری
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خدا حفظ می کنند و او را واالتر از آن می دانند که قابل دسترسی 

باشد و یا اصوالً انسان فانی، شایستگی دسترسی به او را داشته 

باشد. اما در نهایت چون فقیه سال ها درس فقه خوانده، به خاطر 

آگاهی اش از علوم دینی نزدیک تر از مردم عامه به خدا است و 

فقط او شایستگی این را دارد که پیام ها  و دستورات خدا را در 

 زمان غیبت به عامه مردم برساند.

( در ادیان یزدان گرایانه، مدعیان عرفان بر 0اما عرفان چیست؟)

خالف مدعیان فقه و کالم که خدایان را غیرقابل دسترسی می 

دانند و حتی فقیه و عالم و مرجع تقلیدِ دارای حق فتوا، فاصله 

خود را با خدا حفظ می کند، قائل 

به نزدیکی و حل شدن انسان در 

وجود خدا هستند)مانند قطره ای 

آب در اقیانوس( به طوری که خدا 

را در همه چیز از جمله خود می 

یابند و یا می بینند. به صورت 

عمومی در عرفان، جستجوگر 

حقیقت به دنبال شکستن و نفی 

این حریم و این فاصله بین خدا و 

نی  با زبا انسان است. عرفان 

قدری مبهم  تا  شعرگونه و 

استدالل و منطق و سنت را رد 

می کند و بیش تر به دنبال عشق به خدا و یا یکی شدن و تجربه 

این شور و شوق است. عرفا در طول تاریخ به دنبال تجربه لذت و 

عشقی غیرقابل توصیف و غیر حسی بودند که در نهایت به مرتبه 

ای برسند که مانند حالج آناالحق بگویند و وجود خدا را در همه 

چیز از جمله خود احساس کنند. یکی شدن با خدا و حس خدا در 

همه چیز و همه کس یکی از اصلی ترین تمایزات عرفا و فقها در 

ادیان یزدانگرانه ابراهیمی است. در تفسیر عرفا از دین، انسان 

دیندار برای دریافت پیام و رحمت الهی به میانجی فقه احتیاجی 

ندارد و خود با تزکیه نفس می تواند با خدا ارتباط برقرار کند. 

یعنی فقها و صنف روحانیت، حلقه ای اضافی در رابطه بین خالق 

، نمی توان -این مراجعه اختیاری و بدون استفاده از زور باشد

بر این کار او خُرده گرفت. البته الزم به ذکر است که طبقه 

روحانیت خمس و سهم امام را ابداع کرده است؛ این طبقه 

علی رغم سال ها تحصیل در علوم دینی و جهد و تالش در 

این راه، به هر حال احتیاج به امرار معاش دارد و از این طریق 

مزد کارهایی را که می کند به نحوی می ستاند. البته سوای 

حالل و حرام، باز در این جا اگر کسی قسمتی از درآمدش را 

به نام خمس، زکات و سهم امام و یا به هر نامی دیگر به فقها 

بدهد، مادامی که داوطلبانه و بدون فریب و زور باشد، اِشکالی 

ندارد. در این رابطه هیچ 

کس نه می تواند اعتراضی 

کند و نه اخالقاً می توان به 

کسی دستور داد که چگونه 

پولش را خرج کند. به طور 

خالصه نهاد روحانیت و به 

صورت خاص روحانیان، به 

خاطر مطالعات و دانشی که 

در علوم دینی کسب کرده 

اند، حلقه اتصال مردم عامه 

و خدا به یکدیگر هستند و 

مردم چون به دنبال زندگی 

خود هستند، برای مسائل دینی و اموری که به خدا و هستی 

ربط دارد، سررشته ای ندارند و وقتی برایشان در این موارد 

، مراجعه -یعنی روحانیون-مشکلی پیش بیاید، به حلقه اتصال 

می کنند تا آن ها ایشان را توسط علم خود، به خدا وصل کنند. 

طبقه و نهاد روحانیت هم وجود صنفی دارد، و هم به صورت 

به حیات خود ادامه می دهد. این طبقه “ هم بسته”ایدئولوژی 

درست است که واسطه بین خلق و خدا است، اما در عین حال 

وسیله ای است که توده خلق فاصله مکانی خود را با امر منزه 

و خدا حفظ کنند؛ چون که خدا منزه تر از آن است که برای 

مردم قابل دسترسی باشد. البته خود فقها هم این فاصله را با 



77شماره   
 مهر

1396 

ی ویژه
پرونده 

 
 اندیشه

37 

و مخلوق هستند که با عطف به عرفان می توان از وجودشان بی 

نیاز شد. در نکته مقابل، با استناد به تفسیر فقها از این ادیان، 

انسان به خودی خود حامل گناه نخستین آدم و حوا است و به 

نوعی ناپاک است و منطقی نیست که خدای پاک در وجود او یکی 

شود و یا وجود خدای منزه و پاک در کالبد و وجود انسان و یا 

حیوانات و جمادات ناپاک قابل تصور نیست و فقط انسان بعد از 

تزکیه نفس و انجام عبادات روتین و حفظ فاصله معین با امر منزه 

قابلیت جلب توجه و رحمت پرودگار را دارد. چیزی که اکثراً عرفا 

آن را قابل قبول نمی دانند و بر شناخت حقیقی حقیقت با توسل 

عشق، سما، ذکر و نیت تاکید می کنند. مثالً محمدعلی طاهری در 

 می نویسد: “ اصل وحدت راه” مقاله خود به نام 

وحدت کیهانی، همان وحدت الهی است و روزی که انسان به ” 

درک این وحدت نائل شود و خود را با عالم هستی در یکتایی و 

همسویی ببیند، به مرز خدایی شدن و خدایی دیدن رسیده است؛ 

زمانی که هر کجا روی نماید فروغ رخ او را دریابد و به جز او را 

 (4“.)رسد آدمی به جایی، که بجز خدا نبیند“نبیند 

هر چند البته این نوع عرفان در منطقه سابقه اش به هزاران سال 

بر می گردد و اصوالً حرف های محمدعلی طاهری چیز جدیدی 

نیست و شاید در مقابل بزرگانی مثل بایزید بسطامی، نسیمی، 

حالج، مولوی، ابن عربی، ابوالسعید، شمس تبریزی و سهروردی، 

اصوالً محمدعلی طاهری چیزی قابل عرضه نداشته باشد. اما هر 

چه باشد محمدعلی طاهری امروز به خاطر عقیده خود گرفتار و 

محبوس نظام فقهایی شده و آزادی او سلب شده است. البته الزم 

به ذکر می دانم  همه این افراد ممکن است نسبت علم، مرید، 

مقبولیت و توانمندی شان با هم فرق کند و مثالً کسانی مثل 

نسیمی، حالج و یا سهروردی حکم تکفیرشان توسط فقها و اهل 

کالم جاری شده است و به فجیع ترین وضعی کشته شده اند. 

قصد نگارنده همتراز پنداشتن همه عرفا و یا بررسی و کنکاش تک 

تک ایشان، یا ارجح بودن این بر دیگری و یا آن بر این نیست. 

 بیش تر قصد نگارنده یافتن ریشه اختالفات فقها و عرفا است. 

اختالف بین فقها و عرفا، هم بر سر منافع صنفی است و هم بر 

سر برداشت و عقیده هر کدام از دین. همان طور که در باال گفته 

شد، فقها و اهل کالم بر خود این جایگاه را قائل هستند که 

مابین خدا و مردم عامه میانجی اند و خصوصاً مثالً در ایران اگر 

بخواهیم روی مذهب اکثریت که شیعه است بحث کنیم، 

روحانیت و نهاد مرجعیت شیعه در عصر غیبت وظیفه هدایت 

والیت امت اسالم را به سر منزل مقصود به عهده دارد. حتی 

مسئله ای که ما امروز با نام والیت فقیه مواجه هستیم برگرفته 

از این احساس مسئولیت تاریخی روحانیت شیعه است که به 

قدرت رسیدنش می تواند نشان این حقیقت، یعنی این حس 

مسئولیت و اتوریته نهاد روحانیت بر امت اسالم باشد که از نظر 

 اکثریت شهروندان ایران به رسمیت شناخته شده است. 

اما در طرف مقابل، عرفا هستند که با این که هیچ وقت دین 

جدید  را ارائه نکرده اند، اما ادعا کرده اند که برای شناخت بهتر 

دین و یا برای خالصانه دریافت کردن موهبت خدایی، این حلقه 

واسط باید حذف شود و مردم عامه به فقها احتیاج ندارند که بر 

طبق اصول استخراجی آن ها به خدا وصل شوند؛ بلکه با توسط 

به معرفت شهود  و سماع، ریاضت و قلب و نیت خالص و 

، -که بعضاً می تواند مخالف آرای فقها باشد-آموزش عرفا 

حتی می توانند خدا و هستی را بهتر درک کنند. مثالً حج رفتن 

جزو اصول اساسی دین اسالم است و برای هر مسلمان واجب 

است که در صورت استعانت به حج مشرف شود )هرچند که این 

را هم می توان به صورت عینی به خاطر منافع اقتصاد  اعم از 

سهم امام و خمس و منافعی مالی توریستی که برای اهال ی مکه 

و مدینه در صدر اسالم و یا سودی که برای فقها از سهم امام و 

خمس دارد، توضیح داد؛ اما سوای این ها به هر حال اعمال حج 

بر مسلمانان واجب است و فقها هیچ دلیلی را بر رد این فریضه 

بر نمی تابند و اصوالً شک در این مسئله، مساوی ارتداد و قتل 

است(. اما در نقطه مخالف، منصور حالج اعتقاد داشته که می 

توان عوض مراسم حج، کودکان یتیم را ایتام کرد و به دور خانه 

ای گلی طواف کرد و از زیارت حج بی نیاز شد و ثوابی مانند 

زیارت حج کسب کرد. یا روایت است که بایزید بسطامی در راه 

حج بود که پیرمردی عیالوار و نیازمند بدو گفت، پولی را که در 

جیب داری بمن بده و هفت بار دور من طواف کن. بایزید 
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خفقان فقیهان پدیدار می شود و می شود گفت که عرفان به 

نوعی جنبشی  اعتراض درون دینی هستند که بدون این که اصل 

دین را رد بکنند قرائت خاص انحصار  فقیهان را از دین نفی می 

کنند و مدعی ارائه نوعی پاک دینی به عامه مردم هستند. نکته 

مورد اشکال عرفان با احتساب جنبش اعتراضی اش، غلتیدن به 

راه فقیهان است و اکثراً جنبش های عرفانی هم پیر و مراد را آن 

قدر کریستالیزه و مقدس جلوه می دهند که عامه مردم در مقابل 

او هیچ نیستند و باید برای یکی شدن با خدا و رسیدن به مرحله 

خدایی و خدا را همه جا دیدن به ولی و پیر خود تمام و کمال 

–اقتدا کند و اکثراً همان سلسله مراتب حوزه علمیه و روحانیت 

، بازتولید می شود. البته در این جا نگارنده -این بار با نامی دیگر

بر این باور است که در مسائل اعتقادی تا جایی که این اعتقاد 

داوطلبانه باشد و خسارت و ضرر  را متوجه کسی و یا اشخاص 

سوم نکند، آزادی اش محترم و غیرقابل سلب است. بیش تر از 

آن شاید در نگاه اول جنگ فقه و عرفان تصور شود که حتماً یکی 

بر حق و دیگری ناحق است؛ ولی نتایج دیگر را هم نباید از خاطر 

دور داشت. مثالً در منطق بحثی است که اگر 

دو نفر با هم بحث و مجادله می کنند، نفر 

سوم به عنوان قاضی در پیش خود به طور 

غریزی فکر می کند یکی برحق و دیگری 

ناحق است. در حالی که ممکن است هر دو 

طرف ناحق و ناراست باشند و در رقابت با هم 

برای این که بحث را نبازند، عامدانه خود را بر 

حق نشان می دهند. و یا ممکن است هر دو 

بر حق باشند ولی به خاطر رقابت شخصی 

سعی کنند موضوع خود را برحق و دیگری را 

ناحق جلوه دهند. با همه این ها، انسان برای 

قضاوت در مورد هر اندیشه ای آزاد است و اگر صرفاً اندیشه 

کسی پسندیده نشود حق انتقاد برای همه محفوظ است. اما کاری 

که فقها و اهل کالم با عرفا و یا دیگر نحله ها  انتقاد  می کنند، 

انتقاد نیست؛ بلکه تکفیر آن ها است که اکثراً زندگی طرف مقابل 

بسطامی چنین کرد و از همانجا به خانه برگشت. مولوی که 

خود از عارفین مشهور است، چند شعر خود را به این روایت 

مشهور حالج و بسطامی و مسئله حج اختصاص داده است که 

 شاید مشهورترین اش این شعر باشد: 

 ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟” 

 جاست، بیایید! بیایید! معشوق همین

 معشوق تو همسایه دیوار به دیوار

 در بادیه سرگشته شما بهر چرایید!

 صورت معشوق ببینید، گر صورت بی

 “هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید!

سوای درستی و یا نادرستی این اختالفات که بحثی جداست، 

عرفا همیشه مورد انتقاد و تکفیر فقها و اهل کالم بودند؛ چون 

که عرفان جایگاه صنفی و شغلی روحانیون و نهاد مرجعیت 

روحانیون را به خطر می اندازند و یا به چالش می کشند. نهاد 

روحانیت سوای این که همیشه صاحب قدرت بوده است و 

همیشه دوش به دوش حاکمان، به صورتی خود در مقام قاضی 

و مشاور خلیفه و شاه از دولتمردان 

سرزمین های مورد سکونتشان بودند و 

رانت عظیمی از بیست درصد خمس و حق 

جمع آوری ذکات و یا سهم امام را دارا 

است که به خطر افتادن این موقعیت را بر 

نمی تابند و سعی می کنند به شدیدترین 

نحو ممکن با آن مقابله کنند. هر چند 

بنیانگذار انقالب اسالمی و رهبر فعلی 

ایران نگاهی تا حد  مثبت به عرفان کنترل 

شده دارند، اما مراجع تقلید  مانند سیستانی، 

همدانی و یا صافی گلپایگانی به طور کلی 

( 2مخالف عرفان هستند و هر گونه عرفانی را طرد می کنند.)

البته در این جا این سوال پیش می آید که آیا این نوع عرفان 

بر فقه و کالم فقها ارجح است؟ در واقع این سوالی است 

سخت و سوای این که جریان های عرفان در دوران فساد و 

نهاد روحانیت سوای این که همیشه 

صاحب قدرت بوده است و همیشه دوش 

به دوش حاکمان، به صورتی خود در مقام 

قاضی و مشاور خلیفه و شاه از دولتمردان 

سرزمین های مورد سکونتشان بودند و 

رانت عظیمی از بیست درصد خمس و 

حق جمع آوری ذکات و یا سهم امام را 

دارا است که به خطر افتادن این موقعیت 

را بر نمی تابند و سعی می کنند به 

 شدیدترین نحو ممکن با آن مقابله کنند. 
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را هدف قرار می دهند و بدین سبب در این اختالف فقها، مرز 

اخالق و انسانیت را رعایت نمی کنند و به خاطر این که منافع 

صنفی و یا باورهای خود به خطر نیفتد رقیبان خود را با توسل به 

فتوا و حکم شرعی ارتداد از هست و نیست ساقط می کنند. در 

طول تاریخ عرفان بیش تر یک جنبش اصالحی درون دینی در 

مقابل انحصار گرایی و همکاری فقها در ظلم و ستم با حاکمین بر 

علیه عامه مردم است. البته به نظر راقم، عرفان در ایران مختص 

آقای طاهری نیست؛ حتی نظریه عرفانی کسانی مانند سروش و یا 

مجتهد شبستری به دین اسالم ساختار  تر و نظامند تر است و 

تاثیرات بلند مدت تری بر عرفان و اعتقاد مردم به جا خواهند 

گذاشت. اما آیا این که این جنبش اصالح قادر به تغییر رفتار دانش 

قه  ف گان  ت خ مو آ

خواهد شد یا خیر، 

بحثی جدا است و 

در این مقال نمی 

نده  ن گنجد و خوا

خود می تواند با 

توسل به قوه تعقل 

و تعمق خود جواب 

بد.  یا ب خویش را 

علی ایحال این جا 

مسئله اصلی در این 

است که آقا  محمدعلی طاهری زندانی عقیده است و عقیده اش تا 

زمانی که باعث سلب آزادی دیگران نمی شود، برخورد قضایی با 

او دور از موازین انسانی است. در واقع  ما می توانیم مخالف و یا 

موافق یک طرز عقیده باشیم، اما مخالفت با طرز عقیده مجوز 

صدور حکم ارتداد و قتل آن فرد نیست. حق ابراز نظر از فقها و 

روحانیون در مخالفت با محمدعلی طاهری سلب نشده است و 

بهتر است برای محافظت از منافع مالی طبقه روحانیت، از حربه 

 تاریخی ارتداد و قتل استفاده نکنند. 

اما مشخصاً این که چرا عرفان حلقه توانست چنین پیشرفت کند 

هم ساده است؛ چون که اعتقاد مانند دانه ای است که اگر در 

زمین مستعد انداخته شود و شرایط رشد به صورت اتفاقی محیا 

باشد، خودبه خود رشد می کند و تبدیل به درختی تنومند می 

شود. همه ادیان و یا مکاتب فکری بدین طریق رشد کرده اند. 

به قول فروید انسان به شبحی از پدر به جای خدا احتیاج دارد 

که نکته اتکا او در این دنیا باشد. نکته مهم در آغاز کار 

محمدعلی طاهری، تبلیغات چند ساله اطرافیان احمدی نژاد 

پیرامون خواص طب اسالمی بود که باعث رشد جهشی عرفان 

حلقه شد. در این سال ها که اتفاقاً در وزارت بهداشت حتی 

معاونتی به نام طب اسالمی و سنتی تاسیس کردند، محمدعلی 

طاهری به عنوان یکی از مدعیان شفا و نیرو درمانی که مبتنی 

بر طب و عرفان اسالمی بود، مورد توجه حلقه احمدی نژاد قرار 

ثالً  م فت.  گر

محمدعلی طاهری 

نامه  چندین ویژه 

حول نیرو درمانی به 

مدیرمسئولی دکتر 

-شهاب الدین صدر 

قه کاندید  که ساب

نتخابات  شدن در ا

ریاست جمهوری)

( تا ریاست 9083

ظام  ن مان  ساز

پزشکی کشور و نائب رئیس دوم مجلس هشتم را هم در 

( در همین دور چندین مقاله 9، منتشر کرد.)-کارنامه خود دارد

در روزنامه های اصول گرا در تبیین طب و عرفان اسالمی 

نوشت و همزمان در بیمارستان امام خمینی و مسیح دانشور 

نظریه های فرادرمانی خود را به صورت رسمی بر روی صدها 

بیمار آزمایش کرد که همه این تحقیقات ادعایی، در روزنامه ها 

و رسانه های سمعی و بصری پوشش داده شد و همزمان برای 

او اعتبار کسب کرد. یا موسسه تحت مدیریت آقای طاهری در 

با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران  ۵۲۰۰سال 

قرارداد  رسمی امضا کرد و این دانشگاه دوره های برگزار شده از 
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زندانی اندیشه در بند است و اگر واقعاً حاکمیت معتقد است که 

ضرر و زیانی از ایشان به افراد جامعه وارد شده است، در این 

صورت به خاطر حساسیت موضوع ایشان و به خاطر این که اکثراً 

حاکمیت سابقه خوبی در راستگویی و بیان حقیقت ندارد، ایشان 

باید از یک محاکمه علنی و عادالنه که اصحاب رسانه و مردم در 

آن به صورت آزادانه حضور داشته باشند، برخوردار شود تا شک و 

شبهه سویه دار بودن و کینه و منافع مالی طبقه روحانیت تا 

حدودی برطرف شود. تا آن زمان و برخوردار شدن محمدعلی 

طاهری از حق برخورداری قضاوت عادالنه، مردم حق دارند که او 

 را بی گناه و قربانی اندیشه و کینه طبقه حاکم و فقها قلمداد کنند. 

 

 پانوشت ها:

حکم ارتداد ادعایی محمدعلی طاهری توسط مراجع، پایگاه خبری فتن،  .1

 9062مردادماه  5

 وظیفه فقها و علما در عصر غیبت ، وبسایت نهاد رهبری در دانشگاه های  .2

 آزاد استان قزوین

سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی پیرامون وظیفه فقها در عصر غیبت،  .3

 9063اردی بهشت ماه  8پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل مصباح یزدی، 

 مدخل عرفان، استنافورد انسکوپدیا )انگلیسی(   .4

طاهری، محمدعلی، اصل وحدت، اصل وحدت راه، وبسایت مرجع عرفان  .5

 حلقه 

استفتاء از آیت اهلل سیستانی در مورد عرفان و صدای باطنی، وبسایت ابن  .6

 9065مرداد  95عربی، 

 9060بهمن ماه  98نظرات علما درباره مولوی و عرفان، ادیان نیوز،  .7

 9063مرداد  96استفتاء از مراجع در مورد عرفان، وبسایت ابن عربی،  .8

که به مدیرمسئولی  9تا  9آرشیو ویژه نامه تخصصی فرادرمانی شماره  .9

دکتر شهاب الدین صدر منتشر شده، در وبسایت مرجع عرفان حلقه 

 موجود است.

بخش مربوط به قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه با متن و  .10

امضا قرارداد و آزمایشات انجام گرفته بر روی بیماران عمل جراحی در 

بیمارستان مسیح دانشور و امام خمینی در رزومه محمدعلی طاهری 

زبان انگلیسی( در وبسایت مرجع عرفان حلقه موجود  -)فرمت پی.د .اف

 است.

زندگینامه دکتر اسماعیل منصوری الریجانی، وبسایت اسماعیل منصوری  .11

 الریجانی

طرف آقای طاهری را تایید کرده و حتی در مدارک اعطایی 

آرم و مهر دانشگاه علوم پزشکی تهران به کار برده می شد. )

( یا مقدمه دو کتاب آقای طاهری توسط اسماعیل منصوری 9

الریجانی که از سرداران سپاه شاغل در بخش معارف سپاه 

است و در شبکه چهار سیما برنامه ای به نام معرفت را اجرا 

می کند، نوشته شده است که تاثیر زیادی در کسب اعتبار 

عرفان حلقه در بین دینداران دولتمدار گذاشت؛ هر چند که بعدًا 

ایشان بعد از سخنرانی رهبر انقالب در مورد گروه های 

انحرافی از نوشتن مقدمه بر کتاب آقای طاهری اظهار توبه و 

( یعنی به نوعی عرفان غیرسیاسی محمدعلی 8پشیمانی کرد. )

طاهری که بیش تر بر درمان و شفا تمرکز دارد، توسط حلقه 

ای از دولتمردان در دولت اول احمدی نژاد به صورت عمده 

حمایت و تبلیغ می شد و این نقش به سزایی در رشد این 

جریان داشت. اصوالً در کشور  که نه وضعیت درمانی درست و 

نه سیستم عادلی وجود دارد، و به این هم اضافه کنید که با 

توجه به این که در دوران بعد از انقالب، بسیاری از مردم ایران 

از نظر دینی و معنوی اعتقاد و یا درست تر اعتمادشان را به 

فقها و معنویت آن ها از دست داده اند و در نتیجه کسانی که 

نمی توانند بدون خدا زندگی کنند، به دنبال معنویت های تازه 

ای می روند. مثال بارز این ادعا فکر می کنم این باشد که 

تغییر دین در ایران به ادیان دیگر بیش از هر کشور اسالمی 

دیگر است، اصوالً با این اسالم گریزی و با این شرایط  که در 

جامعه حکم فرماست و بدین گونه که در اول کار ایشان 

حاکمیت او را تشویق و یا با ایشان همکاری می کرد تا با 

نوعی عرفان عامه پسند اسالمی که به سیاست هم کار  ندارد، 

جلوی دین گریزی و اسالم گریزی در جامعه ایران را بگیرند 

که کالً  86-63رشد ایشان قابل درک است.البته بعداً از سال 

می شود گفت رویکرد نظام جمهوری اسالمی به کل این 

ادعاها حول محور برخورد با جریان انحرافی که بیش تر زدن 

 بال و پر احمدی نژاد تعبیر می شد، تغییر کرد. 

با در نظر گرفتن همه این ها، امروز محمدعلی طاهری یک 
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ارزیابی شما و سازمان متبوعتان از روند دادرسی پرونده 

آقای طاهری چیست؟ فکر می کنید چه حقوقی از آقای 

طاهری به عنوان یک متهم در طی روند دادرسی، از لحظه 

 بازداشت تا امروز نقض شده است؟

سال است در بازداشت  9با توجه به این که آقای طاهری بیش از 

هستند، ما نحوه بازداشت ایشان را نتوانستیم دقیقاً مستند کنیم. 

بنابراین، من راجع به تمام حقوقی که از ایشان ممکن است در 

طول بازداشت نقض شده باشد، نمی توانم اظهار نظر کنم. با این 

حال مواردی که مشاهده می شود، به طور مشخص، مربوط است 

به روند دسترسی ایشان به دادرسی عادالنه؛ به خصوص از زمانی 

که اتهام مفسد فی االرض بودن علیه ایشان مطرح شده. هم 

چنین به نظر می رسد که دفاعیات ایشان چندان مورد تایید قرار 

نگرفته است. با توجه به اطالعاتی که خانواده و وکیل در اختیار 

رسانه ها و سازمان های حقوق بشری قرار دادند، به نظر می 

رسد در پرونده ایشان مداخالت بسیاری از جانب بازجوها 

صورت گرفته و هم چنین، خالف رویه قضایی، علی رغم این 

که دیوان عالی کشور حکم نقض اعدام را داد، این حکم 

 دوباره در دادگاه پایین تر تایید شده است. 

مهم تر از همه هم، این است که جرمی که برای ایشان به 

آن خاطر حکم صادر شده، اساساً در زمره مواردی که 

مجرمانه تلقی می شود، قرار ندارد. جدا از مسائلی که پیرامون 

روش هایی که ایشان برای درمان استفاده می کرده یا نمی 

کرده وجود دارد، در این مرحله پرونده ایشان به خاطر 

عقایدشان به جریان افتاده و اتهامی که به عنوان مفسد فی 

االرض تعریف می شود، اساساً هیچ جایگاه حقوقی ندارد، 

 تعریف آن مشخص نیست و کامالً خالف حقوق بشر است. 

آقای طاهری اولین کسی نیست که به خاطر 

عقایدش زندانی است و توسط سیستم قضایی 

ایران به اتهاماتی نظیر افساد فی االرض به اعدام محکوم 

شده است. اما به نظر شما دلیل حساسیت شدید نهادهای 

 امنیتی بر این پرونده چیست؟

دلیل آن، به نظر می رسد هراسی است که از ترویج عقاید 

امثال آقای طاهری در جامعه، وجود دارد. به این خاطر این 

مسئله را می گویم که فکر می کنم این برخورد نه فقط با 

آقای طاهری، بلکه با بسیاری از افرادی که در واقع خودشان 

را پیرو آیین و عقایدی که آقای طاهری داشته، می دانستند 

هم صورت گرفته؛ این برخوردها البته در سطوح بسیار پایین 

تر اما به صورت سازماندهی شده وجود داشته است. در نتیجه 

فکر می کنم علت حساسیت روی این پرونده به هراس 

بخشی از سیستم از رواج عقاید افرادی مثل آقای طاهری و 

اساساً کسانی که توانایی ترویج عقیده ای را دارند، مربوط می 

 شود. 

 گفتگو از سیمین روزگرد

تارا سپهری فر، فعال دانشجویی سابق، در حال حاضر محقق 

سازمان دیده بان حقوق بشر است. وی در گفتگو با ماهنامه خط 

صلح، ضمن تاکید بر روند دادرسی غیر شفاف محمدعلی طاهری، 

جدا از این که ما به ” گوید:  بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، می

عنوان یک گروه حقوق بشری، هم اتهام افساد فی االرض، هم 

مصادیق و از همه مهم تر مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته 

می شود، قبول نداریم، حتی طبق حکم عالی ترین دادگاه ایران، 

 “.مصادیق چنین اتهامی در مورد ایشان صدق نمی کند

خانم سپهری فر معتقد است دلیل حساسیت دستگاه امنیتی بر 

به هراس بخشی از سیستم از رواج ” پرونده محمدعلی طاهری 

عقاید افرادی مثل آقای طاهری و اساساً کسانی که توانایی ترویج 

 “.عقیده ای را دارند، مربوط می شود
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مواردی که منتشر کردند، معموالً نقد عقاید آقای طاهری نیست. 

به گفته وکیل و خانواده، یکی از روش هایی که از آن استفاده 

شده است، گرفتن استفتاء از علما، هم برای تایید و هم رد این 

حکم بوده است. برای همین به نظر می رسد که نفوذ در پرونده 

 ایشان وجود داشته باشد. 

مسئله اصلی اما این است که اساساً 

حکم اعدام از جنبه حقوق بشری، به 

هیچ وجه نمی تواند مورد پذیرش باشد. 

جدا از این که ما به عنوان یک گروه 

حقوق بشری، هم اتهام افساد فی 

االرض، هم مصادیق و از همه مهم تر 

مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته 

می شود، قبول نداریم، حتی طبق حکم 

عالی ترین دادگاه ایران، مصادیق چنین 

اتهامی در مورد ایشان صدق نمی کند. 

در نتیجه به نظر می رسد که در مراحل 

پایین تر این فشار وجود دارد که حکم 

 اعدام دوباره برای ایشان صادر شود.

فکر می کنید صدور حکم اعدام برای آقای طاهری 

چه دالیل سیاسی می تواند داشته باشد؟ اساساً شما 

 قائل به برخورد سیاسی در این پرونده هستید؟

متاسفانه روند دادرسی ایشان بسیار غیر شفاف بوده و این 

یکی از بزرگ ترین مشکالتی است که 

در پرونده ایشان وجود دارد. بازجویی 

های بسیار طوالنی، دوران طوالنی 

پیش از دادگاه، و هم چنین پروسه 

بسیار طوالنی دادگاه های مختلف از 

دادگاه بدوی، تا تجدید نظر و دیوان 

عالی و برگشت پرونده به دادگاه هم 

عرض، مواردی است که می تواند 

امکان تاثیرگذاری افرادی روی این 

پرونده را تقویت کند. کما این که 

همزمان با این روند دادرسی غیر شفاف 

و طوالنی مدت، در بسیاری از رسانه 

ها هم تبلیغ هایی علیه عقاید ایشان 

منتشر شده است. این رسانه ها لزوماً مستقل نیستند و 

متاسفانه روند دادرسی ایشان بسیار غیر شفاف 

بوده و این یکی از بزرگ ترین مشکالتی است 

که در پرونده ایشان وجود دارد. بازجویی های 

بسیار طوالنی، دوران طوالنی پیش از دادگاه، و 

هم چنین پروسه بسیار طوالنی دادگاه های 

مختلف از دادگاه بدوی، تا تجدید نظر و دیوان 

عالی و برگشت پرونده به دادگاه هم عرض، 

مواردی است که می تواند امکان تاثیرگذاری 

افرادی روی این پرونده را تقویت کند. کما این که 

همزمان با این روند دادرسی غیر شفاف و طوالنی 

مدت، در بسیاری از رسانه ها هم تبلیغ هایی 

 علیه عقاید ایشان منتشر شده است. 
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پس از صدور مجدد حکم اعدام برای محمدعلی 

طاهری، موج برخورد با حامیان ایشان در شهرهای 

مختلف کشور افزایش یافته است. این 

 برخوردها را به چه معنی می دانید؟ 

همان طور که اشاره کردم، به نظر من 

علت این که پرونده آقای طاهری به 

موقعیت کنونی رسیده، هراسی است که 

از توانایی ایشان برای جلب افراد در 

حمایت از عقایدش دارند. در نتیجه 

همزمان با برخوردی که با آقای طاهری 

به شدیدترین شکل صورت می گیرد، 

چنین برخوردهایی با اطرافیان و یا کسانی 

که پیرو عقاید او هستند نیز صورت می 

گیرد. باید اشاره کرد که به طور مشخص 

افرادی که به خاطر طرفداری از عقاید 

آقای طاهری مورد آزار و اذیت و بازخواست قضایی قرار می 

گیرند، هیچ جرمی جز داشتن یک 

 عقیده مرتکب نشده اند. 

خانم سپهری فر، به نظر 

شما چرا به جای وزارت 

اطالعات، سپاه پاسداران در این 

پرونده دخیل است؟ این نهاد اصوالً 

در چه نوع پرونده هایی وارد می 

شود؟ به نظر شما مداخله این نهاد 

 از ضعف دولت آقای روحانی نیست؟

من دقیقاً نمی دانم چرا سپاه به 

جای وزارت اطالعات این پرونده را 

در دست گرفته است. ولی مسئله 

ای که متاسفانه طی بیست و چند 

سال اخیر در سیستم امنیتی و 

حقوقی ایران رواج دارد، این است که هر چه می گذرد این دو 

سیستم به جای این که از هم جدا شوند، به هم نزدیک تر می 

شوند. نهادهای اطالعاتی موازی، همزمان، گاهی در هماهنگی 

و گاهی در عدم هماهنگی و حتی در ضدیت و تقابل با 

همدیگر، آزادی های مشروع را در جامعه 

محدود می کنند. در نتیجه به نظر می 

رسد که سازمان اطالعات سپاه این امتیاز 

را برای خودش نگه داشته که در پرونده 

هایی که احساس می کند ممکن است 

هیم وزارت  گر بخوا تر)ا هاد اصلی  ن

اطالعات را نهاد اصلی در نظر بگیریم؛ 

هرچند که نمی دانم این نهاد در عمل 

چقدر می تواند نقش اصلی را داشته باشد( 

اقدام مورد نظر را انجام ندهد، ورود کند. 

مصداق دیگر در این زمینه، مربوط می 

شود به پرونده مدیران گروه های تلگرامی 

نزدیک به اصالح طلبان در ایران که علی 

رغم نظر نماینده های مجلس و خودِ دولت، سازمان اطالعات 

سپاه وارد این پرونده شده؛ پرونده ای 

که در حال حاضر در جریان است و 

احکام اولیه مربوط به آن هم صادر 

 شده است. 

باید گفت که بیش تر از این که این 

مسئله ضعف دولت آقای روحانی 

باشد، یک ضعف ساختاری وجود دارد 

که سازمان های اطالعاتی این اجازه 

را پیدا می کنند به صورت موازی با 

هم عمل کنند؛ این موازی کاری هم 

مطابق نظر خودشان، گاهی هماهنگ 

و گاهی در ضدیت با همدیگر می 

شود. بدیهی است، نهادهایی که 

سیستم های نظارتی درستی هم 

 ندارند، کامالً می توانند به صورت خودسرانه اقدام کنند.

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

به نظر من علت این که پرونده آقای 

طاهری به موقعیت کنونی رسیده، هراسی 

است که از توانایی ایشان برای جلب افراد در 

حمایت از عقایدش دارند. در نتیجه همزمان با 

برخوردی که با آقای طاهری به شدیدترین شکل 

صورت می گیرد، چنین برخوردهایی با اطرافیان 

و یا کسانی که پیرو عقاید او هستند نیز صورت 

می گیرد. باید اشاره کرد که به طور مشخص 

افرادی که به خاطر طرفداری از عقاید آقای 

طاهری مورد آزار و اذیت و بازخواست قضایی 

قرار می گیرند، هیچ جرمی جز داشتن یک 

 عقیده مرتکب نشده اند. 

مسئله ای که متاسفانه طی بیست و چند سال اخیر در 

سیستم امنیتی و حقوقی ایران رواج دارد، این است که 

هر چه می گذرد این دو سیستم به جای این که از هم 

جدا شوند، به هم نزدیک تر می شوند. نهادهای اطالعاتی 

موازی، همزمان، گاهی در هماهنگی و گاهی در عدم 

هماهنگی و حتی در ضدیت و تقابل با همدیگر، آزادی 

های مشروع را در جامعه محدود می کنند. در نتیجه به 

نظر می رسد که سازمان اطالعات سپاه این امتیاز را برای 

خودش نگه داشته که در پرونده هایی که احساس می 

کند ممکن است نهاد اصلی تر)اگر بخواهیم وزارت 

اطالعات را نهاد اصلی در نظر بگیریم؛ هرچند که نمی 

دانم این نهاد در عمل چقدر می تواند نقش اصلی را 

 داشته باشد( اقدام مورد نظر را انجام ندهد، ورود کند.
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روانی و برخی از نیازهای مشابه در افراد، دلیل ابتدایی کنجکاوی 

آن ها در مراحل ابتدایی است. مشکالتی که در طی دوره اول با 

کمک طب مکمل به شکل قابل توجهی بهبود می یابند. او می 

وقتی کسی می بیند طی مدت کوتاهی به کمک ” گوید: 

، بخش زیادی از مشکالتش چون افسردگی، فوبیا، »فرادرمانی«

جنون آنی، بدخوابی، عدم تمرکز و غیره مرتفع می شود، به ادامه 

مسیر عالقمند می شود. او جواب سئوال 

از کجا هستم «های اصلی بشر را چون 

چرا به دنیا آمده «و  »و به کجا می رم

، به راحت ترین و جامع ترین شکل »ام

ممکن دریافت می کند و تاثیر هم فازی 

با زمان و هستی را عمیقاً در زندگی 

هم چنین “.  روزمره خود درک می کند

رکسانا حق طلب، مسئول خبرگزاری 

از آن جایی که ” عرفان معتقد است: 

انسان ذاتی حقیقت جو دارد، هر کالمی 

که حق باشد و حقیقت قطعاً مخاطب 

خودش را مجذوب خواهد کرد. موضوع 

آشنایی با بُعد کیفی زندگی و ارتقاء سطح 

آگاهی مردم، همراه با دادن یک جهان بینی کارآمد در زندگی از 

دید تئوریکال و نتایج عملی و تاثیرات مثبت نظریات استاد طاهری 

در زندگی، حقیقتی است که از سمت تمامی شاگردان ایشان 

 “.تجربه و به اثبات رسیده است

محمدعلی طاهری در طی چهار سال، سه بار توسط سپاه پاسداران 

اولین بار که پس از ماه ها از در بزرگ زندان اوین خارج 

شدم، جمعتی زیر پل اوین نظرم را به خود جلب کرد. حدود 

نفر، در سکوت با پالکاردهایی در دست. مینی بوس  ۱۰

سرعت گرفت و لغزش چشمانم روی نوشته ها عقیم ماند. 

شاگردان طاهری! هم بندی های تازه واردتر برایم از 

تهدید و کتک و “  استاد” شاگردانی گفتند که برای آزادی 

 بازداشت را به جان خریده اند.

برای من به عنوان کسی که تجربه شرکت در اعتراضات 

مدنی را داشته ام، و همین طور برای بسیاری دیگر که درباره 

این موضوع با آن ها هم صحبت شده ام، انسجام و استمرار 

اعتراضات و تجمعات طرفداران و 

شاگردان طاهری محل کنجکاوی و 

سئوال بود؛ از این منظر که با شناخت و 

گرته برداری از چنین حرکت هایی می 

توان برای موارد مشابه الگویی موفق 

باورهای  ساخت. قطعاً شناخت از 

اعضای حلقه عرفان، طبقه و خاستگاه 

ها و موقعیت های اجتماعی شان، نحوه 

و شدت برخورد با معترضین و غیره 

جزو موارد اصلی چگونگی شکل گیری 

و تداوم یک جریان اعتراضی خیابانی 

 است.

از اعضای حلقه عرفان در مورد آموزه 

ها و دریافت ها در طی این دوره یک ساله پرسیدم. این که 

افراد جذب شده چه دغدغه ها، مشکالت و نیازهایی دارند و 

 طی این کالس ها چه دستاوردی نصیبشان می شود.

سیاوش آزرمی، یکی از مربیان )به اصطالح مستر( عرفان 

حلقه، معتقد است که تمنای درمان بیماری های جسمی و 

 نحوه مطالبه خواهی عرفان حلقه قابل الگوسازی ست؟

 فعال مدنی

 مریم شفیع پور

سیاوش آزرمی، یکی از مربیان )به 

اصطالح مستر( عرفان حلقه، معتقد است که 

تمنای درمان بیماری های جسمی و روانی و 

برخی از نیازهای مشابه در افراد، دلیل ابتدایی 

کنجکاوی آن ها در مراحل ابتدایی است. 

مشکالتی که در طی دوره اول با کمک طب 

مکمل به شکل قابل توجهی بهبود می یابند. او 

وقتی کسی می بیند طی مدت ”می گوید: 

، بخش زیادی از »فرادرمانی«کوتاهی به کمک 

مشکالتش چون افسردگی، فوبیا، جنون آنی، 

بدخوابی، عدم تمرکز و غیره مرتفع می شود، 

 به ادامه مسیر عالقمند می شود. 
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، دو ۴۲دستگیر شد. اولین تجمع اعتراضی شاگردان وی در  سال 

( در تهران ۴۰سال پس از آخرین بازداشت طاهری )فروردین ماه 

شکل گرفت و به مرور زمان توسط طرفدارانش به دیگر 

کشورهای جهان نیز 

تسری یافت. تجمعات 

تهران با وجود برخورد 

فیزیکی، بازداشت و 

صدور احکام سنگین 

تا امروز ادامه داشته 

است. طبق فهرست 

نهاد ”طبقه بندی شده 

ثار  شر و آ مار، ن آ

عاالن  ف عه  مو ج م

“ حقوق بشر در ایران

)پس از  ۵۲۰۴از سال 

  دومین بازداشت بنیان

نفر  ۲۰۰گذار حلقه عرفان( تا کنون در رابطه با این گروه، 

نفر در دادگاه  ۲۵بازداشت و از این تعداد 

ها با صدور حکم مواجه شده اند. این رقم 

البته بازداشت های گروهی را شامل نمی 

 شود.

شاگردان ” رکسانا حقیقت طلب می گوید: 

استاد محمدعلی طاهری، زندگی خویش را 

مدیون نظریات و شخص ایشان می دانند، 

و به خاطر همین امر از دادن هیچ هزینه 

ای ابایی ندارند. از طرفی وحدتِ درون 

مجموعه عرفان حلقه، با وجود اختالف 

سلیقه بین افراد در جهت آزادی ایشان 

امری است انکار ناپذیر. شاگردان ایشان از 

هر قشر و طبقه ای، زمانی که پای 

استادشان در میان است، دوشادوش هم ایستاده و خواسته خود را 

سرکوب ” سیاوش آزرمی می گوید: “.  مطالبه کرده و خواهند کرد

طرفداران طاهری بسته به شدت و زمان وقوع برکم و کیف 

اعتراضات تاثیر داشته است اما هرگز بر روند کلی و بلندمدت آن 

 “. خدشه ای وارد نکرده است

برخی بر این باورند 

که، سخنرانی سید 

ای، رهبر  علی خامنه

یران، در روزهای  ا

 ۵۲۰۴پایانی سال 

مبنی بر لزوم مبارزه 

یر وی  عب ت به  با 

های ”  فان  عر

یا نوظهور و “  کاذب

مالت  ح تی،  واردا

تی ی ن م -سیستم ا

اطالعاتی نسبت به 

یر  سا دراویش و 

گروه هایی که به موازات مجاری رسمی اقدام به تببین مسائل 

اعتقادی می کردند، شدت یافت و گروه 

های عرفانی و معنوی نیز در این مورد 

 بی نصیب نماندند.

رکسانا و سیاوش هر دو مدعی هستند 

که در زمان سومین و آخرین بازداشت 

طاهری، حداقل حدود یک میلیون 

فرم پر کرده “ ترم یک”متقاضی ثبت نام 

با وجود این که ”بودند! رکسانا می گوید: 

نظریات آقای طاهری در ابتدا با اقبال 

خوبی از طرف حوزه و دانشگاه مواجه 

شد، تا جایی که ایشان دوره های 

فرادرمانی و سایمنتولوژی)طب های 

مکمل بنیان گذاری شده توسط آقای 

طاهری( برای جامعه پزشکی، روانپزشکی و پیراپزشکی زیر نظر 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار کردند، و جلسات 

شاگردان استاد ”رکسانا حقیقت طلب می گوید: 

محمدعلی طاهری، زندگی خویش را مدیون 

نظریات و شخص ایشان می دانند، و به خاطر 

همین امر از دادن هیچ هزینه ای ابایی ندارند. از 

طرفی وحدتِ درون مجموعه عرفان حلقه، با 

وجود اختالف سلیقه بین افراد در جهت آزادی 

ایشان امری است انکار ناپذیر. شاگردان ایشان از 

هر قشر و طبقه ای، زمانی که پای استادشان در 

میان است، دوشادوش هم ایستاده و خواسته خود 

 “را مطالبه کرده و خواهند کرد
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به موضوع اتهام افساد فی االرض می  ۲۰۶او گفته است که ماده 

با محاربه همراه  ۵۲۴۲پردازد که تا پیش از تغییرات مصوب سال 

بود و نمی توانست شامل اقدامات آقای 

 طاهری باشد.

در مورد اتهام “ گوید: آقای طباطبایی می

هایی که مورد ایراد دیوان عالی کشور 

قرار گرفته، یعنی سب النبی، ارتداد، 

اجتماع و تبانی و اتهامات مرتبط با 

فرادرمانی قرار منع تعقیب صادر شده 

 “.است

تجمعات اعضای گروه عرفان حلقه 

“ استاد” گرچه بر مبنای ارادت قلبی به 

و بر محور حق طلبی و تظلم خواهی در 

مورد یک فرد است، اما حتی نسبت به 

گروه های مشابه از بسیاری از جهات 

قابل توجه است. تشکیالت منسجم، با 

انگیزه، استمرار و پافشاری بر مطالبه خواست مشخص، و تجمعات 

اعتراضی خیابانی، هم چنان می تواند 

محل کنجکاوی و گرته برداری فعالین 

سیاسی و اجتماعی باشد. بسیاری از اقلیت 

های مذهبی، قومی و یا برخی گروه های 

صنفی از طرح علنی مطالبات و اعتراض به 

تضییع حقوق خود ابا دارند و اکثراً ترجیح 

می دهند در خفا به مذاکره و یا البی گری 

با افراد و نهادهای ذی نفوذ داخلی و 

خارجی بپردازند. پس از تجمعات نتیجه 

بخش نسرین ستوده در جهت احقاق حق 

وکالت خود، در صورتی که اعتراضات 

گروهی کم سابقه اعضای عرفان حلقه، 

منجر به حصول نتیجه شود، مهره تاییدی دیگر بر کارآمدی 

 مطالبه خواهی خیابانی باشد.

متعدد و مثبتی با اساتید حوزه داشتند، با افزایش محبوبیت از 

یک سمت و نتیجه مثبت فرادرمانی از سمت دیگر، و مهم تر 

از آن پخش مستندِ ماحصل پروژه 

در زمینه ترک اعتیاد  »طرح طاهر«

از صدا و سیمای ملی، مافیای قدرت، 

دارو و موادمخدر درصدد بر آمدند تا با 

تدا از  ب تهامات واهی در ا طرح ا

گسترش نظریات ایشان جلوگیری 

کنند و سپس به فکر حذف آقای 

سیاوش با اشاره به “.  طاهری افتادند

یران”  “ حکومت توتالیتر مذهبی ا

برخورد امنیتی با ” اضافه می کند که: 

طاهری و عرفان حلقه موضوع 

جدیدی نیست و جمهوری اسالمی 

سال هاست که به صورت هدفمند و 

برنامه ریزی شده در صدد ریشه کن 

او هم چنین معتقد “.  کردن این مباحث در سطح جامعه است

است که تالش حکومت ایران برای 

مخدوش کردن وجهه این گروه به نفع 

آن ها بوده است و به نوعی باعث تبلیغ و 

 اقبال بیش تر به عرفان حلقه شده است.

علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی 

طاهری، در مورد صدور مجدد حکم اعدام 

برای طاهری به شبهات ادله و نقض 

حکم ” قوانین اشاره می کند و می گوید: 

 ۲۰۶اعدام علیه طاهری به استناد ماده 

قانون مجازات اسالمی صادر شده که 

سال  ۲، یعنی حدود ۵۲۴۲مصوب سال 

قای طاهری  نی شدن آ عد از زندا ب

است .قانون نمی تواند مشمول فعالیت هایی بشود که پیش از 

 “.تصویب آن صورت گرفته است

علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی 

طاهری، در مورد صدور مجدد حکم اعدام برای 

طاهری به شبهات ادله و نقض قوانین اشاره می کند 

حکم اعدام علیه طاهری به استناد ماده ”و می گوید: 

قانون مجازات اسالمی صادر شده که مصوب  ۲۰۶

سال بعد از زندانی شدن  ۲، یعنی حدود ۵۲۴۲سال 

آقای طاهری است .قانون نمی تواند مشمول فعالیت 

هایی بشود که پیش از تصویب آن صورت گرفته 

 “.است

به موضوع اتهام افساد  ۲۰۶او گفته است که ماده 

فی االرض می پردازد که تا پیش از تغییرات مصوب 

با محاربه همراه بود و نمی توانست  ۵۲۴۲سال 

 شامل اقدامات آقای طاهری باشد.

بسیاری از اقلیت های مذهبی، قومی و یا 

برخی گروه های صنفی از طرح علنی 

مطالبات و اعتراض به تضییع حقوق خود ابا 

دارند و اکثراً ترجیح می دهند در خفا به 

مذاکره و یا البی گری با افراد و نهادهای ذی 

نفوذ داخلی و خارجی بپردازند. پس از تجمعات 

نتیجه بخش نسرین ستوده در جهت احقاق 

حق وکالت خود، در صورتی که اعتراضات 

گروهی کم سابقه اعضای عرفان حلقه، منجر 

به حصول نتیجه شود، مهره تاییدی دیگر بر 

 کارآمدی مطالبه خواهی خیابانی باشد.



 سرکوب عرفان حلقه؛ جلوه ای از نقض آزادی بیان و عقیده در ایران
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قانون اساسی ایران تفتیش عقیده را ممنوع کرده است و  ۲۲اصل 

  در بیان   و مطبوعات   گوید نشریات همین قانون می ۲۹اصل 

مطالبی که مخل به مبانی اسالم و حقوق عمومی نباشند، آزادند. 

بات و  ۲۱اصل  ت مکا باره آزادی  یز در ن نون اساسی  قا

 شهروندان و عدم سانسور و یا شنود آن هاست. ارتباطات 

به قید مبهم و کشدار   را با توجه به مشروط شدن آن ۲۹اصل 

، نمی توان تضمین کننده آزادی بیان واقعی به “ مبانی اسالم” 

اعالمیه جهانی حقوق بشر ذکر شده  ۵۴ترتیبی دانست که در اصل 

است. با این حال همین اصول در صورت اجرای کامل، حداقلی از 

را در ایران و در حوزه های بی  -ولو مشروط و ناقص-آزادی بیان 

ارتباط به خطوط قرمز مذهبی و دینی برای شهروندان فراهم می 

 کنند.

اما مشکل بزرگ این است که نظام جمهوری اسالمی حتی به 

قوانین خودش نیز پایبند نیست و به طور روزانه این قوانین را به 

ضرر شهروندان زیر پا می گذارد. روزنامه ها و کتاب ها و سایر آثار 

هنری و فرهنگی به طور مرتب و سیستماتیک سانسور و سایر 

روش های ابراز بیان و اعتراض سیاسی نیز محدود و سرکوب می 

 شوند.

برخورد با عرفان حلقه و تعطیل کردن جلسات و محافل این گروه 

و بازداشت و محکومیت اعدام برای رهبر آن، یکی از مصادیق 

نقض قوانین داخلی ایران است. شاهدی بر نقض آزادی اندیشه، 

بیان و مذهب. گروهی مذهبی/عرفانی که هیچ کدام از قوانین 

ایران را نقض نکرده و به دیگران آسیبی نرسانده اند، مرتکب 

خشونت نشده اند و نفرت پراکنی نکرده اند، چرا باید سرکوب شده 

 و آزادی بیان و عقیده آن ها نقض شود؟

عرفان ” ، موسسه ای به نام ۰۰محمدعلی طاهری در سال 

طب ” تاسیس کرد و در آن به فعالیت هایی مربوط به “  حلقه

مشغول شد. او در سال “  مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی

 بازداشت شد و تاکنون دو بار به اعدام محکوم شده است. ۵۲۴۰

از قانون  ۲۰۶گفته می شود آقای طاهری به استناد ماده 

مجازات اسالمی، محکوم به اعدام شده است. برابر با این 

به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت ” افرادی که  ماده

جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر 

اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احتراق و تخریب، 

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز 

فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردند به گونه ای که موجب 

اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت 

عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا 

، مفسد فی “ سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شوند

 االرض شناخته شده و به اعدام محکوم می شوند.

مشخص نیست آقای طاهری با استناد به کدام بخش از این 

ماده مشمول حکم اعدام شده است. با توجه به علنی بودن شیوه 

فعالیت عرفان حلقه و آموزش هایی که این گروه عرفانی به 

اعضا خود می داده است و یقین به عدم تضاد روش و محتوای 

فعالیت آنان با قوانین ایران، این پرسش پیش می آید که چرا 

جمهوری اسالمی این گروه را سرکوب می کند؟ اگر پذیرفته 

باشیم که مالک برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی با 

کسانی که مورد برخورد واقع می شوند نه لزوما رفتار غیرقانونی 

آن ها، که احساس خطر جمهوری اسالمی از جانب ایشان است، 

می توان درباره دالیل واقعی سرکوب گروه عرفان حلقه در 

 زنی کرد.  ایران گمانه

ه های مذهبی اسالمی، که قرائتی  با توجه به سابقه سرکوب گرو

متفاوت از قرائت رسمی جمهوری اسالمی از دین اسالم دارند، 

های   می توان حدس زد که قرائت تازه گروه عرفان حلقه از راه

 روزنامه نگار

 شاهد علوی
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 های مردمی در کشور را مختل می کند. زندگی اجتماعی گروه

به این ترتیب، مسئله نه حقانیت و اعتبار آراء عرفانی گروه عرفان 

یا  قه و  حل

ضاد  تی ت ح

احتمالی این 

آراء با تعبیر 

نه از  ها ی ق ف

اسالم و شیوه 

ارتباط خالق و 

لوق در  خ م

شه  ندی ا

اسالمی و یا 

نقض قوانین 

یران  داخلی ا

از سوی این گروه، که پیدا شدن رقیبی است که متاعش در میان 

کم انتظار می رود در  کسانی مشتری دارد که قرار است و یا دست

صورت خالء عقیدتی و نیاز به عوالم 

 روحانی، نزد روحانیون و فقیهان بروند.

این خوانش از مسئله سرکوب عرفان 

حلقه کمک می کند درک واقعیت نقض 

آزادی بیان و عقیده این گروه بهتر درک 

و تحلیل شود. درکی که به این پرسش 

پاسخ می دهد چرا در شرایطی که موارد 

به ظاهر حادتری از بیان رادیکال و یا 

ابراز خشونت و یا حتی نفرت پراکنی در 

ایران با مجازات قانونی مواجه نمی 

شود، فعالیت مسالمت آمیز گروهی 

عرفانی که اساساً سیاست گریز هستند و 

به همین دلیل هم یکی از نتایج 

ناخواسته فعالیتشان ناخواسته در خدمت سیاست زدایی نظام حاکم 

 است، تحمل نمی شود.

ارتباط با خداوند، یکی از علل برخورد با این گروه عرفانی 

است. به این ترتیب به خطر انداختن انحصار علما در مقام 

سطه  های  وا

متن مقدس و 

عامه مردم، می 

موجب   ند  توا

خورد  بر

هوری  م ج

با  می  سال ا

فان  عر گروه 

شده  قه  ل ح

ظام  ن شد.  با

هوری  م ج

اسالمی مبتنی 

های رستگاری   بر قرائتی فقیهانه و آخوندی از دین اسالم و راه

ای موثر که متضمن   است و هر جریانی که بتواند به شیوه

کسب نسبی اقبال عمومی باشد این 

انحصار و این قرائت را به خطر 

بیندازد، دشمن تلقی شده و باید به هر 

 طریق ممکن حذف شود.

اما عالوه بر جنبه دینی، جمع شدن 

گروهی از مردم در فضایی که خارج از 

های رسمی است نیز  کنترل دستگاه 

یکی از دالیل احساس خطر نهادهای 

نیتی جمهوری اسالمی است.  م ا

هرگونه جمع شدن و با هم بودن، حتی 

کارانه  در غیر سیاسی ترین و محافظه 

ترین شیوه ممکن که در ذات خود در 

خدمت سیاست زدایی از جامعه است، 

از سوی جمهوری اسالمی یک خطر تلقی می شود؛ چون 

قدرت کنترل و نظارت همه جانبه این سیستم بر همه ابعاد 

عالوه بر جنبه دینی، جمع شدن گروهی از مردم 

های رسمی  در فضایی که خارج از کنترل دستگاه 

است نیز یکی از دالیل احساس خطر نهادهای 

امنیتی جمهوری اسالمی است. هرگونه جمع شدن و 

با هم بودن، حتی در غیر سیاسی ترین و محافظه 

کارانه ترین شیوه ممکن که در ذات خود در خدمت  

سیاست زدایی از جامعه است، از سوی جمهوری 

اسالمی یک خطر تلقی می شود؛ چون قدرت کنترل 

و نظارت همه جانبه این سیستم بر همه ابعاد زندگی 

های مردمی در کشور را مختل می  اجتماعی گروه

 کند.



 چریک دیروز، عارف امروز؛ نگاهی به پرونده محمدعلی طاهری 

 در گفتگو با نسرین ستوده
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خانم ستوده؛ شما از چه زمانی وکیل پرونده آقای 

طاهری شده اید و چه شد که در این مرحله به این 

 پرونده ورود کردید؟

البته من هنوز موفق به ورود قضایی به پرونده نشدم. یعنی با یک 

یا بهتر است -سری مشکالت اداری مواجه شدم؛ هم زمان با من 

، همکار دیگری رفتند و اعالم وکالت -بگویم یک ربع قبل از من

کردند و وقتی در دادگاه انقالب سه نفر وکیل )آقای علیزاده 

طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای خسروی( حضور دارند، دیگر 

به طور قانونی امکان ورود وکیل چهارم وجود ندارد. در واقع 

قانوناً در دادگاه انقالب سه نفر وکیل در چنین پرونده های 

سنگینی می توانند مداخله داشته باشند. بنابراین اعالم وکالت 

من، در این مرحله در دادگاه انقالب امکان پذیر نشد. اما من 

 پیش از این از آقای طاهری وکالت گرفته بودم.

لطفاً قدری در خصوص وضعیت فعلی پرونده آقای 

طاهری برای ما بگویید؛ این که این پرونده در حال 

 حاضر در چه موقعیتی قرار دارد؟ 

همان طور که می دانید، پرونده آقای طاهری در حال حاضر با 

حکم اعدام روبه روست. آخرین حکمی که در این پرونده صادر 

شده، حکم اعدام علیه آقای طاهری است. حکمی که سراسر 

مستندات آن اندیشه های آقای طاهری است و جای بسی 

تعجب است. حتی دادگاه انقالب که چنین حکمی را صادر کرده، 

سعی نکرده که چند اقدام اجرایی از پرونده به دست بیاورد، آن 

ها را منتشر کند و به آن ها استناد نماید. در واقع باید بگویم که 

هیچ جرم ارتکابی که در عمل اتفاق افتاده باشد، وجود نداشته تا 

دادگاه بخواهد به آن ها استناد کند. سراسر حکم صادره به 

به -اندیشه های آقای طاهری و تاثیری که در بین طرفدارانش 

داشته، اشاره کرده  -لحاظ گستره تعداد و کمیت، و هم کیفیت

است. مثالً گفته است که مجموعه عوامل، حکایت از گستردگی 

فعالیت متهم در سراسر کشور داشته است. هم چنین ذکر شده 

است که متهم بدون اطالعات و تحصیالت حوزوی و مذهبی و 

دینی اقدام به تشکیل کالس های متعدد با موضوع خداشناسی 

و معرفت و فرادرمانی نموده و با مالحظه متن سخنرانی و کتب 

مزبور، پوچ بودن عقاید و هم چنین تشکیک در موضوعات دینی 

و مذهبی محرز است، و تمسخر احکام دینی از سوی مدعووین 

و حاضرین و اتالف وقت نشان می دهد مطالب ارائه شده بدون 

مدرک و سند بیان شده، و نه تنها به اطالعات عمومی آنان 

 گفتگو از علی کالئی

نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری و فعال اجتماعی است که 

سال ها زندان و حتی ابطال مجوز وکالت را تجربه کرده است. این 

عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در سال های فعالیت حقوقی اش 

وکالت بسیاری از فعاالن اجتماعی و سیاسی، و هم چنین برخی 

را نیز  88جانباختگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات سال 

 برعهده داشته است.

در این شماره از خط صلح با نسرین ستوده که به تازگی وکالت 

محمدعلی طاهری را پذیرفته است، در خصوص این پرونده گفتگو 

کرده ایم. خانم ستوده با ذکر موارد اتهامی و سیر پرونده، این سیر 

ماموران امنیتی هر روز در ” را ناعادالنه می خواند و می گوید که 

 “. تالش اند تا آقای طاهری را با اعدام مواجه کنند

پرونده هرگونه ” خانم ستوده هم چنین با اعالم این نکته که این 

قرائتی که داشته باشد و از هر طرفی که پرونده خوانده شود، آقای 

، صراحتاً حکم اعدام محمدعلی “طاهری همین امروز باید آزاد شود

 طاهری را تنها به دلیل اندیشه های وی می داند.
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اتهامات ذکر شده یا قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادر شده 

 است. 

بنابراین حکمی که االن صادر شده فقط تحت عنوان افساد فی 

االرض 

که  است 

من پیش 

تر عرض 

کردم این 

بیش تر به 

یل  ل د

ید  قا ع

قای  آ

هری  طا

ست. در  ا

واقع هیچ 

تالف  خ ا

نظری بین 

وکال و قضات این پرونده نیست که در سایر موارد غیر از افساد 

فی االرض، حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب صادر شده است. اما 

لطفاً به این روند توجه کنید: در این جا از 

محاربه و عضویت در گروه چریک های 

فدایی خلق سخن به میان می آید، و بعد به 

عرفان حلقه می رسد و آن را گروهی شیطان 

پرست و انحرافی، با انحراف از آموزه های 

دینی معرفی کرده اند. این ها اصالً و به هیچ 

صورتی با یکدیگر سنخیتی ندارند و عالئمی 

 شبهه برانگیز در تشکیل یک پرونده است. 

در مورد اتهام افساد فی االرض در رای 

 9064صادره از دیوان عالی کشور در سال 

و نه نقص می شود. در آن جا “  نقض” حکم اعدام آقای طاهری 

نقص گرفته نشده است. در ارتباط با حکم اعدام بابت اتهام افساد 

افزوده نشده بلکه به اختالل در عقاید مذهبی و احکام منجر 

 گردیده است.

این چه چیزی را می رساند؟ این ها چندین جمله از این 

دادنامه بود 

که سراسر 

ید  به عقا

قای  آ

هری  طا

ناد  ت س ا

کرده 

ست. در  ا

ین  مام ا ت

دادنامه از 

ین  م ه

بارات  ع

فاده  ت س ا

شده است. 

وقتی من پرونده را خواندم، متوجه شدم که این پرونده چندین 

اتهام مستوجب مرگ را مدیریت کرده است. بگذارید یک به 

 یک آن ها را برای شما بگویم. 

یکی اقدام به ترور مسلحانه و عضویت در 

گروه چریک های فدایی خلق است که 

هردوی این ها از مصادیق محاربه گرفته 

شده است. دوم ارتباط نامشروع با زنی متاهل 

است که آن خودش می تواند در شرایطی 

منجر به مجازات مرگ شود. ارتداد سومین 

عنوانی است که می تواند مرگ به همراه 

داشته باشد. سب النبی نیز به همین صورت. 

آخرین مورد مربوط به افساد فی االرض می 

شود که در حال حاضر دادگاه فقط تحت عنوان افساد فی 

االرض برای آقای طاهری حکم صادر کرده است. و برای بقیه 

لطفاً به این روند توجه کنید: در این جا 

از محاربه و عضویت در گروه چریک 

های فدایی خلق سخن به میان می آید، 

و بعد به عرفان حلقه می رسد و آن را 

گروهی شیطان پرست و انحرافی، با 

انحراف از آموزه های دینی معرفی کرده 

اند. این ها اصالً و به هیچ صورتی با 

یکدیگر سنخیتی ندارند و عالئمی شبهه 

 برانگیز در تشکیل یک پرونده است. 
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دیوان عالی کشور اعالم می شود که نه با  00فی االرض در شعبه 

قانون قدیم عمل ایشان با این عنوان قابل تطبیق است و نه با 

قانون جدید. دیوان به دادگاه انقالب هم می گوید که نیازی به 

اخذ فتوای مذهبی و 

دینی نبوده است. 

نهایتاً این پرونده به 

دادگاه انقالب برمی 

گردد. در واقع بعد از 

لی  عا یوان  رای د

گاه  شور، داد ک

انقالب می بایست 

فقط در حیطه جرایم 

سبک تر به موضوع 

و به پرونده رسیدگی 

ما در  کرد. ا می 

کمال تعجب مجدداً 

همان موضوع افساد 

فی االرض را تفهیم 

مورد  هام و  ت ا

رسیدگی قرار داد. اما 

دادگاه انقالب اخیراً 

ین استدالل - با ا

هایی که نمونه اش 

را خدمت شما گفتم

، آقای طاهری را -

عدام  به ا مجدداً 

محکوم کرده است. 

الزم به توضیح است که در مورد ارتداد و سب النبی هم حکمی در 

از دادسرای اوین صادر شد که به موجب آن برای این  9062سال 

 دو اتهام آقای طاهری، به کلی قرار منع تعقیب صادر شد.

خانم ستوده، آیا به نظر شما سیر رسیدگی به پرونده 

آقای طاهری با توجه به قوانین موجود قضایی در ایران 

 عادالنه است؟

این سیر به هیچ وجه عادالنه نیست. این اتهامات به تدریج و در 

طی شش سال وارد پرونده آقای طاهری شده و ما مفهوم چنین 

تالش هایی را برای 

با  این که کسی را 

مجازات اعدام مواجه 

کنند، می توانیم درک 

کنیم. کسی بازداشت 

می شود و ماموران 

هر روز در  یتی  ن م ا

فرد  تا  ند  تالش ا

بازداشتی را با خطر 

اعدام مواجه و حکم را 

علیه او اجرا کنند. اگر 

ارتداد نشد، سب النبی 

می گیرند؛ اگر سب 

النبی نشد، محاربه می 

گیرند؛ اگر محاربه نشد، 

افساد فی االرض را 

داشته باشند. این نشان 

می دهد که بی آن که 

تاده  ف فاق ا ت جرمی ا

باشد، اراده ای برای 

ین حکم  چن جرای  ا

سنگینی وجود دارد. و 

این نه تنها برای آقای 

برای  لکه  ب طاهری 

 جامعه و شهروندان امر بسیار نگران کننده ای است. 

در خصوص تالش هایی علیه آقای طاهری سخن 

گفتید. دلیل حساسیت نهادهای امنیتی در خصوص 

 این پرونده چیست؟

دلیلش را از خود آقایان باید بپرسید. اما من می توانم به عنوان 
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شود، مجدداً و به طور ناگهانی با اتهامات متعدد مستوجبِ اعدام، 

مواجه شد که این خود از موارد بارز نقض حقوق متهم است؛ که 

 غیرقانونی است و از تخلفات قضات مربوطه خبر می دهد. 

به طور خالصه، مهم ترین مسائلی که پرونده 

را به این جا کشانده، این موارد است: آقای 

طاهری به موقع آزاد نشدند، در بازداشت 

غیرقانونی بودند و پرونده های مربوط به 

اتهامات سنگین و متعدد ایشان بعد از بازداشت 

 تشکیل شد. 

با توجه به این وضعیت، در مورد 

سرانجام این پرونده چه فکر می 

کنید؟ آیا برای آقای طاهری امیدی به نجات از 

 این دستگاه قضایی وجود دارد؟ 

من فکر می کنم که پرونده هرگونه قرائتی که 

داشته باشد و از هر طرفی که پرونده خوانده شود، آقای طاهری 

همین امروز باید آزاد شود.  در این پرونده قاضی دادگاه هرگز 

نتوانسته به هیچ اقدام عملی از سوی آقای طاهری استناد کند. 

این ها نشان می دهد، هم چنان که جمع 

زیادی از جامعه ایران به این مسئله اعتقاد دارد، 

حکم اعدام آقای طاهری، اعدام مبتنی بر 

اندیشه است. اجازه دهید من در اثبات این که 

این یک پرونده سازی آشکار است به نکته 

دیگری اشاره کنم. در کنار این اتهامات 

نامتجانس که حلقه عرفان حلقه انحرافی تلقی 

شده و مسئله ترور مسلحانه و عضویت در گروه 

چریک های فدایی مطرح شده، مسئله ترویج 

بهاییت هم جزو اتهامات ایشان ذکر شده است. 

این مجموعه اتهامات نامنتجانس که هیچ گونه 

همخوانی با هم ندارند، حکایت از یک تالش همه جانبه برای 

 رساندن پرونده به چنین نقطه ای دارد. 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

یک وکیل، نگرانی خودم را از این روند شبهه آمیز اعالم کنم. 

این روندها به کلی امنیت ملی و امنیت قضایی را به خطر می 

 اندازد. 

فکر می کنید چه حقوقی از 

آقای طاهری به عنوان یک 

متهم در طی روند دادرسی، از لحظه 

 بازداشت تا امروز نقض شده است؟

اولین گام، بازداشت ابتدایی آقای طاهری 

بوده است. این بازداشت، یک بازداشت 

ناعادالنه بود. در زمان های متعددی، از 

جمله در حال حاضر، نگه داشتن ایشان 

در شرایط بازداشت بعد از صدور حکم 

دیوان عالی کشور کامالً غیرقانونی بود و 

این روند غیرقانونی هنوز هم ادامه پیدا 

کرده است. هم چنین پرونده سازی هایی که بعد از بازداشت 

علیه ایشان صورت گرفت و البته دیوان عالی کشور در حکم 

اولیه خود به آن ها اشاره کرد. متهم در بازداشت به سر می 

برده که پرونده های جدید از جمله 

افساد فی االرض برایش تشکیل شد. 

این تشکیل پرونده بعد از بازداشت فرد 

به اتهامات سنگین و حتی سبک، از 

مسلم ترین مصادیق نقض دادرسی 

عادالنه است؛ این اتفاق در مورد آقای 

 63طاهری افتاد. از ابتدا و در سال 

پرونده ای که برای محاکمه ایشان به 

دادگاه انقالب رفت، در همان زمان هم 

با اتهام سنگینی مواجه بود. ولی قاضی 

مربوطه برای آن اتهام نهایتاً پنج سال 

حکم داد. البته خود آن پنج سال هم حکم ناعادالنه ای بود. اما 

پس از این که ایشان بیش تر زمان حکمش را تحمل کرد و 

زمانی که قرار بود در آینده ای نه چندان دور از زندان آزاد 

در کنار این اتهامات نامتجانس 

که حلقه عرفان حلقه انحرافی تلقی شده 

و مسئله ترور مسلحانه و عضویت در گروه 

چریک های فدایی مطرح شده، مسئله 

ترویج بهاییت هم جزو اتهامات ایشان ذکر 

شده است. این مجموعه اتهامات 

نامنتجانس که هیچ گونه همخوانی با هم 

ندارند، حکایت از یک تالش همه جانبه 

برای رساندن پرونده به چنین نقطه ای 

 دارد. 

متهم در بازداشت به سر می برده 

که پرونده های جدید از جمله افساد فی 

االرض برایش تشکیل شد. این تشکیل 

پرونده بعد از بازداشت فرد به اتهامات 

سنگین و حتی سبک، از مسلم ترین 

مصادیق نقض دادرسی عادالنه است؛ این 

اتفاق در مورد آقای طاهری افتاد. از ابتدا و 

پرونده ای که برای محاکمه  63در سال 

ایشان به دادگاه انقالب رفت، در همان 

 زمان هم با اتهام سنگینی مواجه بود. 



 شرحی بر زندگی محمدعلی طاهری
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محمدعلی طاهری محقق، نظریه پرداز و بنیانگذار گروه عرفان 

در خانواده ای  9002حلقه است که در اولین روز فروردین ماه 

 مسلمان و در کرمانشاه زاده شد. 

او دو برادر و دو خواهر به نام های کمال، جمال و آذردخت )نام 

خواهر دیگر وی در دست نیست( دارد. پدرش محمد آقا نام داشت 

و مادرش را عزت الملوک صدا می کردند)هر دو فوت شده اند(. 

حاصل ازدواج محمدعلی طاهری با زیبا محمدیان دو فرزند به نام 

 های سپهر و نگار است.

محمدعلی طاهری شرح دوران کودکی خود را این گونه بیان می 

از همان دوره کودکی نسبت به همه چیز کنجکاو بودم، ” کند: 

سواالت بی شماری از ذهنم  می گذشت و با اشتیاق تمام پیگیر 

 “.رسیدن به پاسخ تمام پرسش هایم بودم

آسمان و فضای الیتناهی شب و ستارگانش برای وی از جذابیت 

خاصی برخوردار بود. او که بعد از دوره دبستان، همراه خانواده 

اش به تهران می رود و مقاطع تحصیلی بعد از دبستان را آن جا 

ادامه می دهد، هم چنان اشتیاقش برای کنکاش در آسمان و 

پرداختن به دنیای الیتناهی را حفظ می کند و همین اشتیاق 

باعث می شود که اولین هواپیمای کنترل شونده خود را در سن 

سالگی طراحی کرده و بسازد. در ادامه و با تشویق اطرافیان،  90

سالگی موفق می شود که یک فروند هلیکوپتر در حیاط  99در 

منزلشان، واقع در قلهک تهران بسازد. همین موضوع باعث توجه 

سیستم امنیت آن زمان، ساواک، شد که خانواده و به خصوص 

مادرش را دچار دردسرهای فراوانی کرد؛ با این حال اشتیاق او به 

صنعت هوانوردی تا جایی پیش رفت که موفق به ساختن یک 

 کایت نیز شد که با آن چندین بار پرواز را تجربه کرد. 

در اولین نمایشگاه سراسری آثار مبتکرین و  9022او سال 

مخترعین جوانان کشور با طراحی و ساخت یک هواپیمای مدل 

از -چندین طرح برای ساخت هواپیما  کنترل راه دور به همراه

، شرکت کرد و به مقام نخست -جمله طرح هواپیمای عمود پرواز

 آن رقابت ها در رشته فنی و اختراعات رسید.

یک سال بعد در همان نمایشگاه با ارائه یک فروند هواپیمای 

یک نفره و چندین طرح جدید دیگر برای ساخت اولین هواپیما و 

ارائه کتاب فرهنگ اصطالحات فنی هواپیمایی که نسخه 

 فعال مدنی

 داریوش عدیم
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کشف و شهود خود، آهسته آهسته به جمع آوری تحقیقاتی علمی 

در این زمینه روی آورد و مجموعه آن ها را طی چند سال در 

غالب کالس هایی کوچک ادامه داد؛ به نحوی که خروجی آن ها 

همان جلسات کوچک بود که کم کم در زمینه تحقیقاتی که کرده 

بود، وسیع تر شده و بر جمعیت کالس هایش هر روز افزوده می 

شد. ماحصل برگزاری، دوره هایی بود که به صورت قانونی و با 

مجوز در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با استقبال 

قابل توجهی مواجه شد؛ تا جایی که موفق به کسب دیپلم های 

افتخاری از چند دانشگاه خارج کشور و همین طور منجر به 

قدردانی و سپاس از دانشگاه های معتبر علمی داخل کشور از 

 جمله دانشگاه تهران شد.

محمدعلی طاهری در سال های پس از انقالب و در دوره ای که 

جمهوری اسالمی از آن به عنوان دفاع مقدس یاد می کند)دوران 

چرکنویس آن به پایان رسیده بود و حاصل تالش او بین سال 

بود، شرکت کرد. ایشان برای دومین بار  ۵۲۱۹تا  ۵۲۹۴های 

رتبه نخست مخترعین سراسر کشور در رشته فنی همراه با 

جوایز متعدد را کسب نمود و هم چنین موفق به دریافت 

که به  چندین بورس تحصیلی از دانشگاه های مختلف شد

دالیلی از این بورس ها استفاده نشد. همزمان نیز مصاحبه 

با طاهری در  یی  ها

ارتباط با فعالیت ها، 

اختراعات و تحقیقاتش 

یات  ض یا مورد ر در 

 صورت گرفت. 

شروع تحول اشراق و 

عرفان برای وی از آبان 

بود. در این  9029 ماه

برهه از زندگی، او تنها 

ساله بود  55یک جوان 

که اشتیاق و عالقه 

وافری برای یافتن پاسخ 

پرسش هایش در زمینه 

کیهان شناسی و درک 

 هستی داشت. 

بعد از ورود به دنیای 

محمد علی طاهری کنار طراحی ها و هواپیمای کنترل از راه دور 
  9022سال  -ساخته خود، اولین نمایشگاه آثار نوباوگان و جوانان کشور 

فرهنگ  صفحاتی از نسخه چرکنویس کتاب
 اصطالحات فنی هواپیمایی 
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جنگ ایران و عراق(، دو نمونه مسلسل دستی به نام های شهاب 

و شفق را طراحی و آماده خط تولید کرد. در این مورد می توان به 

 کتاب خاطرات روزانه اکبر هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد. 

وی بعد از این که تالش هایش برای ساخت و تولید طرح های 

متعدد در زمینه نظامی بی نتیجه ماند، تصمیم به ادامه تحصیل در 

پس از سفرهای متعدد به کشورهای  خارج از کشور گرفت. ایشان

اروپایی و ژاپن، در نهایت در کشور ترکیه و در آنکارا مستقر گردید 

 Middle)و بعد از مدتی در آن جا در دانشگاه فنی خاورمیانه 

East Technical University “METU”) - که یک

، به تحصیل ادامه داد. نکته قابل -دانشگاه انگلیسی زبان است

توجه این است که با توجه به تجربه ایشان در خصوص صنعت 

هواپیما سازی و مهندسی مکانیک، انتظار می رفت که برای ادامه 

زمینه مشتاق باشد، اما او مهندسی محیط را  تحصیل در همین

 انتخاب کرد.

وی پس از بازگشت به کشور، به همراه خواهر و شوهر خواهرش 

را  906003با شماره ثبت “  تیواکیان” شرکت مهندسی و طراحی 

تاسیس کرد و به عنوان مدیر عامل این شرکت به طراحی و 

ساخت ماشین آالت مورد نیاز کارخانه ها  مختلف مانند کارخانه ها  

تولید قارچ، آرد، خوراک دام و طیور و غیره پرداخت. در این 

دوران بود که برای اولین بار در ایران یک سری از ماشین آالت 

را طراحی و تولید نمود که می توانست آرد، خوراک دام و طیور را 

از سیلو به طور اتوماتیک منتقل و وزن کرده، سپس محتوای آن 

را در کیسه ای ریخته، تکان داده و در کیسه را بدوزد. هزینه 

ساخت، فروش و نصب این دستگاه ها چندین برابر کم تر از 

 دستگاه مشابه خارجی آن زمان بود.

در واقع در همین دوره بود که در حین کار روزانه و اوقات فراغت 

به بررسی و تحقیق در زمینه عرفان مشغول گردید و نتیجه این 

تحقیقات منجر به پایه گذاری گروه عرفان کیهانی یا عرفان 

طب های مکمل فرادرمانی و ” حلقه و آن چه که خود 

 می نامید، شد.“ سایمنتولوژی

به طور قانونی موسسه ای  9082محمدعلی طاهری در تابستان 

تاسیس و “  موسسه فرهنگی و هنر  عرفان کیهانی )حلقه(”به نام 

به ثبت رساند و آموزش عرفان کیهانی و طب های مکمل را 

 آغاز نمود.

این کالس ها با استقبال اقشار مختلف جامعه روبه رو شد. 

باالی  کالس های با جمعیت کم، به کالس های پر جمعیت 

نفر تبدیل گردید. در همین دوره بود که طاهری موسسه  233

را در سازمان ملی جوانان نهاد “ کانون عرفان کیهانی”ای به نام 

 ریاست جمهوری به ثبت رساند.
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اما ماجرای پرونده سازی برای محمدعلی طاهری، مصادف می 

و آغاز جنبشی که در اعتراض به نتایج  9088شود با وقایع سال 

انتخابات ریاست جمهوری همان سال شکل گرفت. البته غالب 

شاگردان محمدعلی طاهری می گویند نهادهای امنیتی از فزونی 

 هواداران وی احساس خطر کرده اند.

در این زمان اولین پرونده علیه طاهری با شکایت فردی ثبت می 

شود؛ فردی که مدعی است آقای طاهری با یکی از شاگردانش 

رابطه نامشروع دارد. در روند رسیدگی به این پرونده، تالش های 

شاکی راه به جایی نبرد و محمدعلی طاهری به واسطه حکم 

 قاضی شهباز صحراییان تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

اسماعیل منصوری الریجانی، نویسنده ای که در زمینه عرفان 

اسالمی فعال است و پیش تر مقدمه دو کتاب از آقای طاهری را 

در ستاد ملی  9086نوشته است، در جلسه نقدی که در اسفند 

ساماندهی پاسخ گویی دینی برگزار شد در تشریح دالیل ضدیت با 

بعد از دو سال من متوجه شدم که ” آقای طاهری عنوان داشت: 

است. من این ها را صدا  این آقا شبکه های درمانی به راه انداخته 

کردم و گفتم این کارهای شما غیرقانونی و غیرشرعی است، این 

اید مردم را سرکیسه می  های آن چنانی که شما راه انداخته   خانم

کنند، درست نیست. بعد من متوجه شدم که این ها دنبال اهداف  

خودشان هستند. این بود که نامه زدم به ارشاد و جلوی چاپ آن 

را گرفتم. اولین بار من خودم از این ها شکایت کردم و گفتم این 

گیرند و کارشان نتیجه هم  ها چه کار می کنند، از مردم پول می

 “.ندارد

در طول این دوره ها، کلیه کالس ها و دروس آموزشی به 

تصویری، ضبط و ثبت گردید و هم چنین -صورت صوتی

موضوعات دوره ها در قالب کتب و جزوات متعدد با مجوز 

 رسمی چاپ شده و در اختیار عموم قرار گرفت.

دامنه آموزش عرفان کیهانی حتی به برگزاری کالس ها در 

گسترش یافت. طبق “ فراپزشکی”دانشگاه تهران تحت عنوان 

 0233آمار رسمی موسسه عرفان کیهانی، در آن زمان بالغ بر 

نفر در این دوره ها شرکت کرده و گواهی پایان دوره را از این 

 مرکز دریافت نمودند.

در دانشگاه علوم پزشکی ایران  9088هم چنین در سال 

برگزار “  سایمنتولوژی” کالس های آقای طاهری تحت نام 

شد. سایمنتولوژی در واقع به مطالعه ذهن و روان و به 

مشکالت و بیماری های ناشی از عدم کارکرد صحیح ذهن و 

روان و بررسی علل تداخل آن ها می پردازد و راه حل هایی 

برای درمان بیماری های از این دست ارائه می دهد. این 

نفر بودند، برگزار می  9933کالس ها در دو گروه که هر کدام 

 شد.
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 9084در انتهای مقدمه کتاب عرفان کیهانی )حلقه(، که در سال 

منتشر گردیده، اسماعیل الریجانی، خود مدعی نام گذاری عرفان 

 حلقه به عرفان کیهانی شده بود.

ای،   بعضی تحلیلگران معتقدند، در پی سخنرانی سید علی خامنه

و تاکید وی بر لزوم  9086رهبر جمهوری اسالمی در اواخر سال 

یا نوظهور و “  عرفان های کاذب” مبارزه با آن چه او از آن به 

وارداتی تعبیر نمود، حمالت شدیدی متوجه دراویش و سایر گروه 

هایی که به موازات مجاری رسمی اقدام به تببین مسائل اعتقادی 

می کردند، صورت گرفت و گروه های عرفانی و معنوی نیز در این 

مورد مستثنی نبودند. با اعتقاد به این که اندیشه های محمدعلی 

طاهری در اسالم جایگاهی ندارد از طرف عده ای اتهامات 

متعددی به او وارد شد، که وی نیز در جواب اقدام به مطرح نمودن 

مواضع فکری و عقیدتی خود نمود تا 

ثابت کنند که این مواضع شفاف بوده 

و مغایرتی با اسالم و تشیع ندارد. 

البته این موضوع نه تنها کمکی در 

پاسخگویی به آن عده نداشته، بلکه 

به عنوان وارد شدن به مسائل 

اعتقادی تبعات جدیدی را متوجه او 

 نمود.

قضیه پرونده سازی برای او به همین جا ختم نشد. این گونه بود 

شدت  9088که تداوم پروژه پرونده سازی علیه وی از اواخر سال 

، همزمان با گسترده شدن 88بیش تری گرفت. از اواخر سال 

دامنه فعالیت های او، محدودیت ها و کارشکنی ها و مزاحمت 

هایی از سوی برخی نهادهای امنیتی ایجاد شد. طاهری طی این 

و  9086فروردین  56مدت چندین بار بازداشت شد؛ اولین بار در 

روز در بازداشت بود که با صدور قرار وثیقه آزاد شد و  99به مدت 

 جلسات و کالس های او از همان زمان تعطیل شد.

برای سومین بار  9063اردی بهشت ماه  94طاهری در تاریخ 

بازداشت و سپس محاکمه گردید و با اتهاماتی چون افساد فی 

االرض، توهین به مقدسات، دخالت در امر پزشکی، تهیه و توزیع 

و تکثیر آثار سمعی بصری غیرمجاز و فعالیت های غیرقانونی در 

این زمینه، رابطه نامشروع)لمس بدن نامحرم در حین درمان(، 

تحصیل مال نامشروع و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مواجه 

سال حبس و پرداخت  2گشت و عاقبت محکوم به گذراندن 

 ضربه شالق گردید. 94میلیون جریمه نقدی و  633

با وجود این که در حال گذراندن پنج سال حبس تعزیری خود 

خبری مبنی بر محاکمه  9060بود، در همین حال در بهمن 

اسفند  9مجدد او منتشر گردید و تاریخ اولین دادگاه مجددش 

بود. وی با پرونده سازی های مجدد اطالعات و قرارگاه  9060

سپاه و با تالش موسسه هایی چون بهداشت معنوی و انجمن 

نجات از حلقه و فتوای سه تن از مراجع تقلید که پیش تر)اسفند 

 ( گرفته شده بود، مواجه شد.86

به  9064بهمن  98سال در تاریخ  2محمدعلی طاهری بعد از 

پایان محکومیت خود رسید، اما پس 

از آن، قرار بازداشتش بارها توسط 

قضات دادگستری و قوه قضاییه 

تمدید شد و مجدد پرونده افساد فی 

 2االرض او به جریان افتاد و در 

شهریور همان سال با صدور حکم 

اعدام مواجه گردید. این حکم در  

 9064دادگاه تجدید نظر و در پاییز 

 نقض گردید.

سید محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکالی پرونده، اخیراً 

اعالم کرده است که موکلش با وجود صدور لغو حکم اعدام در 

شهریور ماه همین امسال مجدداً با  2دادگاه تجدید نظر، در تاریخ 

 حکم اعدام مواجه شده است.

پرونده محمدعلی طاهری طی این دوران و چند سال اخیر یکی 

از پر افت و خیزترین پرونده های جرایم عقیدتی است که 

سرنوشت آن با دخالت اطالعات سپاه و قرارگاه ثاراهلل هم چنان 

 در هاله ای از ابهام قرار دارد.

 

 توضیح:

تمامی عکس های این مطلب و برخی از اطالعات در رابطه با زندگینامه 

 محمدعلی طاهری، برگرفته از وبسایت عرفان کیانی)حلقه( است. 
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که هیچ گاه بازداشت آن ها بازتابی از سوی سازمان های مدافع 

 حقوق بشر یا رسانه های جمعی نداشته، شامل نمی شود.

شهروندی که در رابطه با فعالیت های  538اسامی مستند شده 

تاکنون بازداشت شده اند به ترتیب  86گروه عرفان حلقه از سال 

 حروف الفبا به شرح ذیل است:

احمد رضا *  -احسان لطیفی  -احسان خیبر * -احسان خبیری *

اسماعیل  -اردشیر شهنواز  -رهبر 

اعظم شرافت  -حسینی کوه کمری 

 -اکرم پناهی  - افسون اسالمی *  -

 - اکرم زمانی * -اکرم درویشی 

امیر *  -امید کاظمی  -البرز فتحی 

 امیر یا * -امیر قاسمی )آسمانی(  -

امیرعباس نصری  -امید جمشیدیان 

 -ایرج عمیدی  -امین  ذوقی  -

آرزو  -آرزو توسک  - ایرج نادری *

آرش  -آرزو مقدم سپهر  -عهدی 

 آمنه  -آقای عسگری *  -جاللی 

 -آمنه حکمت مرام * -جباری 

 -بهارین عسگریه  -بهارک آذرنیا 

 -بهروز نجاتیان  -بهرام لطیفی 

 -پدرام پارسا  - بهناز پگاهی فر *

 -پروین بهارزاده  -پرند حسنی فر *

پیمان حیدری *  -پویا  عسگر زاده 

 -ثریا نخعی  -ثریا عهدی  -پیمان میرزایی  - پیمان حسنی * -

حسن *  -حجت هونجانی * -جواد طیبی نیا  -جعفر نجفی *

 -حسین معمر  -حسین کریم آقایی  -حسین پرنده  -دهکامه 

در  9063اردی بهشت ماه سال  94محمدعلی طاهری، که از 

بازداشت به سر می برد و به تازگی و پس از نقض اولین حکم 

اعدام خود در دیوان عالی کشور، مجدداً از سوی دادگاه 

با مجازات مرگ مواجه “  افساد فی االرض” انقالب به اتهام

است “  عرفان حلقه”شده است، بنیانگذار موسسه ای با عنوان 

 که طرفداران و مخاطبان پرشماری در ایران دارد. 

اما طاهری تنها قربانی نقض 

حقوق بشر در رابطه با عرفان 

، 9086حلقه نیست. از سال 

پس از غیرقانونی اعالم شدن 

این موسسه و تمامی فعالیت 

های حول محور آن و با اوج 

گیری فشارها و برخوردهای 

امنیتی با این تفکر، صدها تن 

از شهروندان نیز در این رابطه 

تحت فشار، تعقیب و بازداشت 

قرار گرفته و محاکمات صورت 

گرفته در دادگاه های انقالب، 

به صدور رای محکومیت برای 

بسیاری از آن ها منجر شده 

 است.

واحد آمار، نشر و آثار مجموعه 

فعاالن حقوق بشر در ایران، به 

سفارش ماهنامه خط صلح لیستی از اسامی بازداشت شدگان 

مربوط به عرفان حلقه تهیه کرده است. این لیست احضار 

شدگان، پناهندگان، افراد تحت تعقیب و همین طور کسانی را 

 ؛عرفان حلقه

 ضربه شالق 223سال زندان و  25بازداشت،  033حدود  

طاهری تنها قربانی نقض حقوق بشر در رابطه 

، پس از غیرقانونی 9086با عرفان حلقه نیست. از سال 

اعالم شدن این موسسه و تمامی فعالیت های حول محور 

آن و با اوج گیری فشارها و برخوردهای امنیتی با این تفکر، 

صدها تن از شهروندان نیز در این رابطه تحت فشار، تعقیب و 

بازداشت قرار گرفته و محاکمات صورت گرفته در دادگاه های 

انقالب، به صدور رای محکومیت برای بسیاری از آن ها منجر 

 شده است.

واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، به 

سفارش ماهنامه خط صلح لیستی از اسامی بازداشت شدگان 

مربوط به عرفان حلقه تهیه کرده است. این لیست احضار 

شدگان، پناهندگان، افراد تحت تعقیب و همین طور کسانی را 

که هیچ گاه بازداشت آن ها بازتابی از سوی سازمان های 

مدافع حقوق بشر یا رسانه های جمعی نداشته، شامل نمی 

 شود.
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خانم * -خانم اطیابی * -حمید افشار  -حمید حفیظی *

 -خسرو گلسرخ  -خسرو جان میرزا )میرزا جانی(  -میرزازاده 

 -راحله نامعلوم  -دکتر الهی  -فر  داوود کیان -داریوش عدیم 

 -رضا آبکار * -رحمتی * -ربابه بابایی *  -رامین منصوریان 

زهرا جلیلی * -پور  زهرا بزرگ - زهرا بختیاری * -رویا مینایی *

 -زهرا مظفری *  -زهرا شفیعی  -زهرا سادات ابراهیمی *  -

سارا دهنوی * -زیبا پورحبیب  -زهرا یزدانی  -زهرا مومنیان *

سجاد اکبرزاده * -سپیده محزون  -سام آبتین *  -سارا ساعی  -

سعید  -سروش عازمی خواه  - سجاد نوین * -سجاد کاظمی  -

سعید هاشمی  -سعید شیر محمدی  -سعید اردشیر  -ابدالی 

 -سکینه داداشی * -سعیده گودرزی  -سعید یسایی  -ابراهیمی 

سیاوش علیخانی )روح اهلل(  -سمیه فکری *  - سمیرا رییسی *

شروین  -شبنم عزیزپور  -سینا احسن  -سیمین شادروان *  -

 -زاد  شهرام بزرگ -شهدخت چناریان  - شریفه اسدی * -یمنی 

 عباس * - عادل عروجی * -طیبه کرم *  -شهریار مردانی *

 -عبداالحد جلیل زاده  - عباس نکویی * -ملکوتی)آخوند( 

علی * -علی ابراهیمی  -عظیمه سپهری  -عرشیا رحمتی *

علی * -علی غالمی  -علی درباری  -علی برمکی  -بابایی 

 -علی موالیی  -علی معصومی  -علی گروسی  -فدوی 

علیرضا  -علیرضا کیمیایی  -علیرضا رشوند  -علیرضا تهرانی 

 فاطمه * - فاطمه افشار * -غالمرضا رحیمی * -نجیمی 

 -فرزاد میرزایی * - فرزاد فقیهی * -فاطمه لطیفی  -ساجدی 

فرناز *  - فرشته طادی * -فرشته خلیلی * -زاده  فرشاد عظیم

اعرفی    فهیمه* -فرهاد غالم پور  -فرهاد رضابیگی  -علیزاده 

 -کیانا نوشیروانی *  -کیارمین محمدزاده  -فیروزه رنجبر  -

 -لیال پورغفاری  -لیال ابراهیم زاده * - کیخسرو هارونی *

 لیال سبزعلی * -لیال رفعتی * -لیال جماعت  -لیال جعفری *

مجید هادیان  -مجید کرباسی  -مجید علی مددی  -جماعت 

محمد  -محسن کریمی  -محسن باقری  -محبوبه امین *  -

محمد تقی  -محمد تاجیک پازوکی  -محمد بابایی *  -آباریان 
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عضو یا عالقمند به عرفان  85)کنون(، تعداد 9069تا  9060سال 

عملیات دستگاه امنیتی به صورت گروهی در  6حلقه، طی 

شهرهای مختلف کشور بازداشت 

شدند که رسانه های نزدیک به 

دستگاه امنیتی این موارد را بدون 

ذکر نام بازداشت شدگان مخابره 

کردند. بنابراین هویت این افراد و 

سرنوشت آنان با جزییات کافی 

 همراه نیست.

طبق بررسی های واحد آمار، نشر و 

آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ایران، فارغ از این که بعضی از 

افراد دارای چند پرونده هستند، از 

 538مجموع وضعیت حقوقی 

فرد تاکنون رای  09متهم، برای 

محکومیت صادر شده است. با این 

فردی که در این  538حال، اکثر 

گزارش نام آنان مورد اشاره قرار گرفت وضعیتی نامعلوم دارند و 

 در واقع در انتظار دادرسی به سر می برند.

پرونده عالقمندان به عرفان حلقه که  09برای 

سال و  04به صدور رای منتهی شده، مجموعاً 

سال حبس تعلیقی،  98ماه حبس تعزیری،  4

ضربه شالق  483ضربه شالق تعزیری،  94

هزار تومان  233میلیون و  2تعلیقی، عالوه بر 

جریمه نقدی و تعداد پرشماری رای رد مال 

 صادر شده است. 

 

 توضیح:

نفره  538( با در لیست *اسامی دارای عالمت ستاره )

به بانک آمار  (ENA)توسط خبرگزاری عرفان 

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران اضافه شده است. 

محمد  -محمد سام غالم زاده  - محمد زمن * -نسب 

 -محمدرضا افشار  -محمدرضا  فرهمندنیا  -مقیمی 

محمود امین  -محمدعلی ایزدی 

مروارید فرتومی * - مختاری *  -

مریم اهلل * -مریم اطبایی ف *  -

مریم  -مریم امیری  -مرادی 

مریم سعادت * -داوودی امید 

 - مژده درخشان * -دوست 

مسعود کیانی  - مژگان اشرفی *

 -مصطفی عابد  -مسلم مومنی  -

معصومه * -معصومه ضیاء 

 معصومه عمادی * -طهماسبی 

ملیحه  - معصومه فامیلی * -آذر 

 -ملیکا کاوندی  -بیگانیان 

مهدی نادی * -مهتاب افشاری 

مهدی ولی  -مهدی شبخیز *  -

مهناز  -مهزاد خسروانی  -نیا 

مینا سلیمانی * -مینا حدادگر * -میالد خراسانی  -فرهادی 

 نازنین * - نازگل * -نادر علی وردی * - مینا شریفی *  -

 -ناهید بابازاده  -ناصر فیضی  -ملک زاده 

نرگس فرهادی  -ندا جالیی  -ناهید ربانی 

نوید  -نعیمه عهدی  -نعیمه تقوی  -

نیره جعفری * -نویده الماسی *-موسوی 

هایده  -هاجر سلیمانی * -نیره نجفی *  -

 وحید * -هدی ساعی * -درخشانی 

 -وحید ابراهیم زاده  -)توحید( نجف آباد 

 ویدا * -وحید فالحی  -وحید پورطهماسب 

 پیرزاده.

البته توضیح این نکته ضروری است که نام 

خواهرزاده، همسر و برادر آقای طاهری هم 

در همین لیست بازداشت شدگان موجود است. هم چنین از 

عضو یا عالقمند  85)کنون(، تعداد 9069تا  9060از سال 

عملیات دستگاه امنیتی به صورت  6به عرفان حلقه، طی 

گروهی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند که رسانه 

های نزدیک به دستگاه امنیتی این موارد را بدون ذکر نام 

بازداشت شدگان مخابره کردند. بنابراین هویت این افراد و 

 سرنوشت آنان با جزییات کافی همراه نیست.

طبق بررسی های واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن 

حقوق بشر در ایران، فارغ از این که بعضی از افراد دارای 

متهم،  538چند پرونده هستند، از مجموع وضعیت حقوقی 

فرد تاکنون رای محکومیت صادر شده است. با  09برای 

فردی که در این گزارش نام آنان مورد  538این حال، اکثر 

اشاره قرار گرفت وضعیتی نامعلوم دارند و در واقع در 

 انتظار دادرسی به سر می برند.

پرونده عالقمندان به  09برای 

عرفان حلقه که به صدور رای منتهی 

ماه حبس  4سال و  04شده، مجموعاً 

 94سال حبس تعلیقی،  98تعزیری، 

ضربه  483ضربه شالق تعزیری، 

میلیون و  2شالق تعلیقی، عالوه بر 

هزار تومان جریمه نقدی و تعداد  233

پرشماری رای رد مال صادر شده 

 است. 
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زنده یاد احمد قابل، مجتهد نواندیش، سال های زیادی را در زندان 

سپری کرد و سرانجام بر اثر فشارها و مسائل ناشی از دوران حبس، 

بیمار شد و به دیار باقی شتافت. احمد قابل که گواهی اجتهاد خود 

را از آیت اهلل منتظری دریافت کرده بود، پرچمدار شریعت عقالنی با 

نگاهی درون دینی و نوآور در چهارچوب اجتهاد سنتی شد، بحث 

های جدیدی مطرح کرد و باب هایی تازه گشود که برای دین و 

 فقه پژوهشان از هر زاویه ای، می تواند بسیار مفید و کارا باشد.

احمد قابل در راستای این نگاه فقهی خود چندین کتاب تدوین کرد 

احکام جزایی در ”که از جمله آن ها می توان به کتابی به نام 

اشاره کرد. این کتاب که محصول سال ها “  شریعت محمدی

و به دلیل عدم  9065پژوهش وی در حوزه فقه جزا است، در تیرماه 

امکان انتشار در داخل کشور، به صورت اینترنتی توسط انتشاراتی 

صفحه  045هم نام پایگاه اطالع رسانی او )شریعت عقالنی(، در 

 منتشر شد.

این کتاب که جلد دهم از مجموعه آثار احمد قابل است از سه 

 بخش و یک پیوست تشکیل شده است. 

بخش اول آن مقاالت کوتاهی است که در حوزه مسائلی چون 

بازداشت ”، “قتل افراد مهدور الدم”، “اصل برائت”، “قضاوت”

 نگاشته شده است. “ اعتراف گیری نامشروع”و “ موقت

را به بحث گذاشته “  ارتداد”احمد قابل در بخش دوم، عنوان کلی 

غیر ”، “حق حیات”است و پس از ذکر مقدمه ای، مباحثی چون 

و “  جحد و انکار”، “کفر”، “ارتداد در قرآن”، “ارادی بودن عقیده

را مورد بررسی قرار داده و پس از آن در دو دسته به نقل و “  شک”

بررسی روایاتی در این خصوص پرداخته است. وی در ادامه این 

، به “هر غیر مومن یا غیر مسلمانی، کافر نیست”بخش با عنوان 

نیز “  شرک”بحث در حوزه کفر پرداخته و بعد بحث را به مسئله 

را مطرح “  مقابله به مثل”تسری داده است. وی در ادامه، بحث 

کرده و به طرح نظر خود و هم چنین بررسی نظر استادش آیت اهلل 

گسترده ”منتظری در خصوص ارتداد پرداخته و با سه عنوان 

و بررسی این حوزه، به این “  حق در فقه”و “  فطرت”، “اجتهاد

 بخش پایان داده است.

اما در بخش “  احکام جزایی در شریعت محمدی”نویسنده کتاب 

پرداخته “  رجم”سوم و در واقع بخش پایانی کتاب، به طرح مسئله 

پیشینه حکم ”و “  رجم در لغت عرب”، به “بررسی حکم رجم”و با 

می پردازد. او در ادامه با طرح و بحث بر مسئله  ادعای نزول “  رجم

را نیز “  نسخ”آیه رجم  به نقد آن می پردازد و در این جا مسئله 

بررسی حکم رجم در ”مطرح می کند. در پایان این بخش نیز با 

 ، به نقد و طرح مباحث مربوط به آن ها می پردازد.“روایات

اما این کتاب بخش پیوست هایی نیز دارد که نشان می دهد 

نویسنده و هم چنین ناشر و تدوین کننده کتاب، به بحث به 

صورت متکلم وحده اعتقادی ندارد و به نقدها بها می دهد. پیوست 

های این کتاب فصل نقدهاست و خواننده می تواند نقدهای 

را در این بخش بخواند و بعد با “  حسن رضایی”و “  مهدی خلجی”

دانستن مدعای نویسنده و محورهای نقد ناقدان، خود را به درک و 

 دریافت از مباحث طرح شده در این کتاب دست بزند. 

نقد و نقادی حوزه ای است که در میان اندیشه ورزان ایرانی 

کمیاب است و کم تر اندیشه ورزی است که به نقد صاحبان نظر، 

بهایی در این حد بدهد. شاید بتوان این کتاب را از این جهت نیز 

سرآمد دانست؛ دستکم برای کسانی که به بحث هایی در این 

 حوزه عالقه دارند.

 

نام کتاب: احکام جزایی در 

 شریعت محمدی

 نویسنده: احمد قابل

 9065زمان انتشار: تیرماه 

 ناشر: شریعت عقالنی

 احکام جزایی در شریعت محمدی



  

 


