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صفحه 2/ شامره شانزدهم

محرومکردنهمسرعبدالفتاحسلطانیازدیدارباهمسرشدرزندان
یــک منبــع نزدیــک بــه خانــواده عبدالفتــاح ســلطانی، وکیــل زندانــی بــه کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر در ایــران 
گفــت کــه اجــازه  مالقــات حضــوری همســر ایــن زندانــی سیاســی بــا او صــادر نشــده و تنهــا مــادر و فرزنــد ســلطالنی 
ــوک اش در  ــه فیس ب ــم در صفح ــی ه ــی سیاس ــن زندان ــر ای ــان، همس ــه دهق ــده اند. معصوم ــدار ش ــه دی ــق ب موف
یــک پســت عمومــی نوشــت: »آقــای خدابخشــی دادیــار ناظــر زنــدان بــا مالقــات حضــوری مــن موافقــت نکــرد! مــن 

مانــدم، و فرزنــدم مادربــزرگ ســالخورده اش را بــه زحمــت راهــی ســالن مالقــات کــرد.«
ــات  ــک مالق ــد ی ــاه می توانن ــر م ــا ه ــه خانواده ه ــه این ک ــا اشــاره ب ــه ب ــواده ســلطانی در ادام ــه خان ــک ب ــع نزدی منب
ــود.  ــای ســلطانی هفتــه گذشــته درخواســت مالقــات حضــوری داده ب حضــوری داشــته باشــند، گفــت:  »همســر آق
ــود.  ــده ب ــل داده ش ــر او تحوی ــه دفت ــت ب ــته و درخواس ــور نداش ــرش حض ــر در دفت ــار ناظ ــی دادی ــای خدابخش آق
ــد  ــات دارن ــدان او  اجــازه مالق ــادر و فرزن ــد، متوجــه شــدند کــه نوشــته شــده فقــط م ــروز وقتــی مراجعــه کردن دی
ــار  ــن اولیــن ب ــا ای ــد، ام ــدام را هــم اعــالم نکرده ان ــن اق ــد.  دلیــل ای ــات حضــوری ندادن ــه همســر او اجــازه مالق و ب
نیســت کــه دســت بــه چنیــن اقدامــی می زننــد، بارهــا مانــع انجــام مالقــات حضــوری شــده اند. خدابخشــی، دادیــار 

ــد کــه دلیــل ایــن رفتــار را بپرســند.« ــه او دسترســی ندارن ــه ســادگی ب ــاب رجوع هــا ب ــا دو روز آن جاســت و ارب ــدان هــم تنهــا هفتــه ای یکــی ی ناظــر زن
عبدالفتــاح ســلطانی، وکیــل و عضــو کانــون مدافعــان حقــوق بشــر روز ۱۹ شــهریور مــاه ۱۳۹۰ دســتیگر شــد و بــه اتهامــات تبلیــغ علیــه نظــام، اجتمــاع و 
تبانــی علیــه امنیــت ملــی، تشــکیل کانــون مدافعــان حقــوق بشــر و تحصیــل مــال حــرام از طریــق دریافــت جایــزه حقــوق بشــر نورنبــرگ در دادگاه بــدوی 
ــه ۱۳ ســال  ــد نظــر ب ــن حکــم در دادگاه تجدی ــت محــروم شــد. ای ــت از وکال ــه شــهر برازجــان  و ۲۰ ســال محرومی ــه ب ــد ب ــه ۱۸ ســال حبــس و تبعی ب

حبــس تغییــر کــرد.

خبرهای نقض حقوق بشر

جلوگیریقوهقضاییه
ازاعزامنرگسمحمدیبهبیمارستان

ــکان  ــر پزش ــالم نظ ــا وجوداع ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــوه قضایی ق
ــر  ــت نظ ــد تح ــدی بای ــس محم ــه نرگ ــر اینک ــی ب ــوه مبن ــن ق ــد ای معتم
پزشــک متخصــص قــرار گیــرد، از اعــزام ایــن فعــال مدنــی بــه بیمارســتان 
ــر،  ــوق بش ــان حق ــون مدافع ــایت کان ــزارش س ــه گ ــد. ب ــری می کن جلوگی
ــاه  ــرداد م ــم م ــنبه، ده ــی روز ش ــاعت های پایان ــدی در س ــس محم نرگ
ــی  ــج عضالن ــار فل ــاعت دچ ــت س ــدت هش ــه م ــه ب ــس از آن ک ۱۳۹۴ پ
تحــت  و  شــده  منتقــل  تهــران  طالقانــی  بیمارســتان  بــه  می شــود 
ــی  ــتان طالقان ــا پزشــکان بیمارس ــرد. ام ــرار می گی ــای پزشــکی ق مراقبت ه
ــدی  ــم محم ــه خان ــد ک ــالم می کنن ــه اع ــای اولی ــام معاینه ه ــس از انج پ

ــرد. ــرار گی ــص ق ــک متخص ــر پزش ــت نظ ــد تح بای
 بــا وجــود ایــن نظــر، مقام هــای مســئول در قــوه قضاییــه، خانــم محمــدی 
ــوق  ــع حق ــن مداف ــه ای ــر معاین ــی ب ــای پزشــکان مبن ــا وجــود تأکیده را ب
بشــر توســط پزشــک متخصــص، روز یکشــنبه، ۱۱ مــرداد مــاه، دو ســاعت 
قبــل از انجــام مالقــات هفتگــی بــه زنــدان اویــن منتقــل می کننــد. خانــم 
ــای  ــه بیماری ه ــر ب ــوق بش ــان حق ــون مدافع ــس کان ــب ریی ــدی، نائ محم

ــص در  ــک های متخص ــت. پزش ــال اس ــی مبت ــج عضالن ــه و فل ــی ری آمبول
ــه  ــد هســتند ک ــی معتق ــج عضالن ــه و فل ــی ری ــاری آمبول خصــوص دو بیم
ایــن بیماری هــا در فضــای زنــدان تشــدید شــده و در نهایــت در پــی 
ــل  ــه قب ــد. دو هفت ــار بیانجام ــدن بیم ــول ش ــه معل ــد ب ــی می توان بی توجه
ــی  ــم محمــدی در پــی تشــدید بیمــاری ایــن فعــال مدن ــواده خان نیــز خان
زندانــی، بــا موافقــت دادســتانی تهــران بــرای روز سه شــنبه، ششــم مــرداد 
مــاه ۱۳۹۴ از پزشــک متخصــص مغــز و اعصــاب وقــت گرفتــه بودنــد کــه بنا 
ــر دالیــل نامشــخص، مقام هــای مســئول در قــوه قضاییــه از اعــزام خانــم  ب

محمــدی بــه نــزد پزشــک متخصــص امتنــاع کردنــد.

انتقالناگهانیسعیدرضویفقیه
ازبیمارستانبهزندان

ــکان  ــر پزش ــالف نظ ــان و برخ ــدن درم ــام مان ــم ناتم ــه علی رغ ــوی فقی ــعید رض س
ــس  ــی پ ــی سیاس ــن زندان ــر، ای ــزان خب ــزارش می ــه گ ــد. ب ــده ش ــدان بازگردان ــه زن ب
ــدان  ــه زن ــرداد ۱۳۹۴ ب ــوران، روز ۲۵ م ــز مام ــن آمی ــن و توهی ــای خش از برخورده

ــد. ــده ش بازگردان
ــاز، دچــار  ــب ب ــس از جراحــی قل ــی پ ــان قبل ــدن دوران درم ــل ناتمــام مان ــه دلی وی ب
ــه  ــکان ب ــر پزش ــه نظ ــز ب ــون نی ــود و اکن ــده ب ــه و آســم ش ــت ری ــی، عفون ــه قلب حمل

ــاز دارد. ــژه نی ــای وی ــش مراقبت ه ــی در بخ ــان بازتوان ــاه درم ــک م ــل ی حداق
ــار  ــیده و او در انتظ ــان رس ــه پای ــش ب ــاه پی ــج م ــه پن ــوی فقی ــت رض دوران محکومی
ــرد. ــر می ب ــه س ــهر ب ــدان رجایی ش ــود در زن ــدان خ ــال ۹۲ هم ــخنرانی س دادگاه س
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ــاره  ــتن درب ــن و نوش ــخن گفت س
جوک هــا  از  ناشــی  آســیب های 
گروه هــای  کــه  شــوخی هایی  و 
می گیــرد،  هــدف  را  اتنیکــی 
ــش  ــت آن بی ــت و اهمی ــم اس مه
از هــر چیــز ناشــی از قابلیــت ایــن 
گونــه »شــوخی های هــدف دار« 
اســت  کلیشــه هایی  تولیــد  در 
ــف  ــر و تخفی ــن تحقی ــه متضم ک
ــت.  ــدف اس ــی ه ــای اتنیک گروه ه
ــاری  ــن رفت نتیجــه مســتقیم چنی
نابرابری هایــی  تقویــت  هــم 
اســت کــه بــه روابــط ســلطه بیــن 
مشــروعیت  اقلیــت  و  اکثریــت 

. می بخشــد
می دانیــم کــه تقریبــا در همــه 
مختلفــی  دالیــل  بــه  جوامــع 
و از جملــه بــه دلیــل تعــارض 
ــا نظــام ارزشــی  منافــع عینــی و ی
برخــوردار،  متفــاوت، گروه هــای 
محبــوب و یــا دارای قــدرت در 
جامعــه بــه ســوژه های طنــز بــدل 
ــار و  ــا و رفت ــاره آن ه ــده و درب ش
ــا  ــه ای و ی ــی، حرف خلقیــات طبقات
شغلی شــان جوک هــای تمســخر 

آمیــز و یــا صرفــا مفــرح زیــادی ســاخته و وارد فرهنــگ عمومــی 
واجــد  خــود  درون  در  اتنیکــی  اقلیت هــای  امــا  می شــود. 
طبقــات و دســته بندی های بســیار متنــوع و متمایــزی هســتند 
و اصــوال نمی تــوان خلقیــات و رفتارهــای مشــترکی بــرای 
ــان قایــل شــد و شــوخی هایی کــه آن هــا را هــدف می گیــرد  آن
ــه ایــن تمایــزات را نادیــده گرفتــه و کلیشــه های ذهنــی  عامدان

ــد.  ــل می کن ــت تحمی ــی اقلی ــروه اتنیک ــر گ ــی را ب منف
بــه ایــن ترتیــب بــر خــالف جوک هــای مثبــت کــه معمــوال ناظر 
بــر یــک وضعیــت خنــده دارو یــا یــک اتفــاق اســتثنایی اســت، 
ــی  ــی طراح ــه های منف ــر کلیش ــی ب ــی مبتن ــای قومیت جوک ه
ــب  ــی، عق ــت، بی غیرت ــی گری، باله ــت، وحش ــوند. حماق می ش
ــه همــه  ــه کلیشــه هایی اســت کــه ب مانده گــی وحــرص از جمل
افــراد متعلــق بــه یــک هویــت اتنیکــی نســبت داده می شــود و 

ــر اســاس آن ســاخته می شــود. جــوک ب
ــر از  ــا، صرف نظ ــن جوک ه ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــاله مه مس
توهین آمیــز و تحقیــر آمیزبــودن، کلیشــه ها را بــه تدریــج 
چنــان طبیعــی جلــوه می دهنــد کــه هویت هــای مــورد حملــه 

ــاب و  ــا خط ــه آن ه ــده ب ــبت داده ش ــه ای نس ــات کلیش ــا صف ب
ــای  ــت اعض ــه حماق ــن مرحل ــوند. در ای ــی می ش ــا بازشناس ی
ــده و  ــته ش ــان دانس ــی آن ــی و ذات ــی، طبیع ــروه اتنیک ــک گ ی
همیــن ذاتــی دانســتن، موقعیــت فرودســت آنــان را در ســاخت 

ــد. ــوه می ده ــه جل ــی موج ــی و اجتماع سیاس
امــا مــردم کشــورهای مختلــف دربــاره شــهروندان دیگــر 
ــه  ــع در هم ــور قط ــه ط ــد و ب ــاد می گوین ــوک زی ــورها ج کش
ــاره  ــده دار درب ــوان گفــت گروهــی کــه جــوک خن ــوارد نمی ت م
ــی یــک  ــا قربان ــان گفتــه شــده اســت از نظــر فرهنگــی واقع آن
نــگاه کلیشــه ای شــده اند. بــرای داشــتن درک درســتی از 
ــر  ــالوه ب ــاص، ع ــی خ ــوک قومیت ــک ج ــاز ی ــت کلیشه س قابلی
قــدرت  در ســاختار  گــروه هــدف  ضــرورت درک جایــگاه 
ــی  ــاور عموم ــه ب ــد ب ــان بای ــه میزب ــی جامع ــی و اجتماع سیاس

ــت. ــه داش ــم توج ــدف ه ــروه ه ــاره گ درب
ــی  ــه فارس ــه ب ــز ک ــفه طن ــاب فلس ــف کت ــل مول ــان مورری ج
ــه  ــه ب ــی ک ــه جوک های ــاره ب ــت در اش ــده اس ــه ش ــم ترجم ه
ــود  ــبت داده می ش ــف نس ــای مختل ــا فرهنگ ه ــهروندان و ی ش
ــد در  ــردازد و می نویس ــی می پ ــاور عموم ــوع ب ــن موض ــه همی ب

یادداشت

تمسخراتنیکی؛

زبانبهمثابهابزارسرکوب
شاهدعلوی/روزنامهنگار



حقوق ما

صفحه 4/ شامره شانزدهم

ــت،  ــتانی اس ــورد لهس ــک فضان ــاره ی ــه درب ــه ای ک لطیف
بــاور فرضــی فضانــورد بــه اینکــه پروازکــردن به خورشــید 
ــه و  ــود احمقان ــش می ش ــک ماندن ــث خن ــب باع در ش
موجــب خنــده اســت، امــا احمقانه تــر آن اســت کــه یــک 
انســان واقعــی بــه آن بــاور داشــته باشــد. بــه نظــرم ایــن 

نکتــه موریــل از لحاظــی بســیار راهگشــا اســت.
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــت ک ــخ آن اس ــت تل واقعی
شــهروندان غیــر تــرک ایرانــی وقتــی یکــی از جوک هــای 
» یــک ترکــه ...« را می شــنوند، پــس از خنــده ای مفصــل 
ــه کارش  ــر چ ــت دیگ ــرک ... اس ــوب ت ــد: »خ می گوین
ــه  ــن از نکت ــا وام گرفت ــب و ب ــن ترتی ــه ای ــی!« ب می کن
موریــل بایــد گفــت این کــه احمق هایــی کلیشــه های 
اتنیکــی  گــروه  »حماقــت  دربــاره  شــده  پرداختــه 
ــش  ــم کن ــر اســاس آن ه ــد و ب ــاور کرده ان دیگــری« را ب
اجتماعــی خــود را ســامان می دهنــد، دلیــل کافــی 
ــرای نادرســت شــمردن جوک هــای قومیتــی و کارکــرد  ب

مخــرب آن در اختیــار مــا قــرار می دهــد.
ــه  ــانی ک ــده ای از کس ــش عم ــد بخ ــی ش ــوان مدع می ت
ــنیدن  ــا ش ــد و ب ــرار می کنن ــی را تک ــای اتنیک جوک ه
کلیشــه هایی  اســاس  بــر  می شــوند  ســرخوش  آن 
ترک هــا،  دربــاره  می کننــد  بازتولیــد  جوک هــا  کــه 
کردهــا، لرهــا، رشــتی ها و عرب هــا دارای ذهنیــت و 
پیــش داوری هســتند. پیــش داوری کــه خصوصیــات 
فرضــی یــک تــرک را بــه همــه ترک هــا تعمیــم می دهــد 
ــاس  ــر اس ــه ب ــا را ن ــود، جوک ه ــی خ ــت منطق و در نهای
اتنیکــی  گروه هــای  اســاس  بــر  کــه  موقعیت هــا 

می کنــد.  دســته بندی 
ــه ایــن ترتیــب حتــی در مــواردی کــه گوینــده جــوک  ب
بــه کلیشــه منفــی بــاور نــدارد بــا ایفــای نقــش در 
گســترش ایــن کلیشــه، ناخواســته بــه بــاور پذیــر کــردن 
ــی و  ــل ذهن ــه دالی ــه هایی ک ــد. کلیش ــک می کن آن کم
بــه ظاهــر موجــه فرهنگــی را بــرای طبیعــی جلــوه دادن 
جایــگاه فرودســت گــروه اتنیکــی هــدف در سلســله 
ــازند. ــم می س ــی فراه ــت اجتماع ــدرت و منزل ــب ق مرات

گفتــه  اتنیکــی  جوک هــای  از  دفــاع  مقــام  در  امــا 
می شــود کــه اوال تکــرار برخــی از ایــن جوک هــا توســط 
ــتند  ــا هس ــن اتنیک ه ــی از ای ــود جزی ــه خ ــرادی ک اف
نشــان می دهــد ایــن صفــات حتــی اگــر کلیشــه ای 
ــا  ــز نیســتند و ثانی ــده و تحقیرآمی ــا آزاردهن ــند لزوم باش
صفــات کلیشــه ای ایــن گونــه صفــات بــه ســاکنان 
صرفــا  و  می شــود  داده  نســبت  شــهرها  از  بســیاری 

خــاص اتنیک هــا نیســت.
در مقــام نقــد ایــن نظــر بایــد گفــت بــرای مثــال، 
»زرنگــی« یــا »زبلــی« صفت هــای بــدی نیســتند کــه بــه 
مــردم یــک شــهر نســبت داده شــوند و بــه ایــن ترتیــب 
ــه  ــا ب ــن صفت ه ــاد کســی از انتســاب ای ــال زی ــه احتم ب
ــر دیگــری هــم  ــر نمی شــود و متضمــن تحقی خــود دلگی
ــی  ــا جان ــق ی ــگ، احم ــادان، خن ــا ن ــا قاعدت ــتند. ام نیس

دانســتن بخشــی از مــردم هــم کلیشه ســاز اســت و هــم 
ــک  ــت ی ــرد اکثری ــوان تصــور ک ــده و دشــوار بت آزار دهن
ــه خــود خشــنود باشــند.  ــات ب ــن صف ــردم از انتســاب ای م
ــبت دادن  ــن نس ــه متضم ــی ک ــاس جوک ــوال قی ــا اص ام
ــت  ــهر اس ــک ش ــاکنان ی ــه س ــه هم ــت ب ــک خصوصی ی
ــا جوکــی کــه یــک اقلیــت اتنیکــی را هــدف می گیــرد  ب
نادرســت اســت و ایــن حتــی فــارغ از نســبتی اســت کــه 
ــر  ــی اث ــا در ارزیاب ــدرت دارد و قطع ــا ق ــدف ب ــروه ه گ
جــوک و برداشــتی کــه از ان حاصــل می شــود موثــر 
ــه  ــت ک ــی« اس ــا در »جمع ــدی این ج ــه کلی ــت .نکت اس
مــا صفــت را بــه آن هــا نســبت می دهیــم. در واقــع، 
ــای  ــز ممیزه ه ــترک ج ــخ مش ــگ و تاری ــد فرهن هرچن
ــدان  ــن ب ــا ای ــه شــمار می آینــد ام یــک گــروه اتنیکــی ب
معنــی نیســت کــه یــک ویژگــی رفتــاری خــاص را 
ــبت داد. ــاص نس ــی خ ــروه اتنیک ــک گ ــه ی ــوان ب می ت
بــرای مثــال، اصفهــان یــک شــهر اســت و مــردم آن شــهر 
بــا هــم تعامــالت روزانــه دارنــد و احتمــاال جامعه شناســان 
ــد  ــردم می توانن ــن م ــه ای ــس از مطالع ــان پ و مردم شناس
ــا  ــا را ب ــاری آن ه ــی و رفت ــای فرهنگ ــی از ویژگی ه برخ
امــا و اگــر واســتثنا مشــخص کننــد. اینجــا اگــر بــه یــک 
اصفهانــی گفتــه شــود »مقتصــد«، اگربدانیــم ایــن حکــم 
کلــی نیســت و اســتثنا دارد، می توانیــم بگوییــم احتمــاال 
داریــم دربــاره یــک خصوصیــت فرهنگــی در ایــن مــردم 
کــه دالیــل تاریخــی و جغرافیایــی خاصــی دارد، صحبــت 

ــت. ــه پردازی نیس ــان کلیش ــم و کارم می کنی
ــا  ــا عرب ه ــا ی ــا لره ــا ی ــم ترک ه ــی می گویی ــا وقت ام
ــه  ــاره چ ــم درب ــا داری ــتند، دقیق ــالن هس ــا ف ــا بلوچ ه ی
کــدام  چارچــوب  در  می کنیــم؟  صحبــت  کســانی 
تعامــالت و روابــط و تاریــخ و جغرافیــا و الزامــات و 
ــان  ــی را ه مزم ــی فرهنگ ــک ویژگ ــابه، ی ــت مش سرگذش
ــبت  ــی نس ــزی و همدان ــی و تبری ــرک زنجان ــک ت ــه ی ب

می دهیــم؟
در نهایــت بایــد گفــت: »جوک هــای اتنیکــی چــه آن هــا 
ــا  ــه شکســت های تاریخــی م ــه ب ــه واکنــش برون  فکنان ک
ــان  ــزرگ نش ــعی در ب ــری س ــر دیگ ــا تحقی ــتند و ب هس
دادن خــود مــا دارنــد و عرب هــا و ترک هــا را هــدف 
ــا  ــر برخورداره ــش کم ت ــه واکن ــا ک ــرد و چــه آن ه می گی
بــه برخــورداران اســت و شــمالی ها را بیشــتر هــدف 
ــور  ــز مح ــگاه مرک ــاب ن ــه بازت ــا ک ــه آن ه ــرد و چ می گی
ــز  ــب مرک ــگ غال ــر فرهن ــه در براب ــت ک ــانی اس ــه کس ب
ــل  ــت تقلی ــه بدوی ــان ب ــد و مقاومت ش ــت می کنن مقاوم
داده شــده اســت و کردهــا و بلوچ هــا و لرهــا بیشــتر 
ــری  ــاری فراگی ــر از بیم ــه خب ــتند، هم ــب آن هس مخاط
می دهنــد کــه فرهنــگ ارتباطــی نویــن بــه جــای کمــک 
بــه درمــان آن، در خدمــت ترویــج بیشــترش قــرار 
گرفتــه اســت.« بیمــاری کــه شــیوع بیشــتر آن تنهــا بــه 
ــن  ــی بی ــادی و بیگانگ ــوار بی اعتم ــدن دی ــر ش مرتفع ت

ــد. ــک می کن ــران کم ــف ای ــای مختل اتنیک ه

یادداشت

می توان مدعی 
شد بخش عمده ای 

از کسانی که 
جوک های اتنیکی 
را تکرار می کنند 

و با شنیدن 
آن سرخوش 

می شوند بر اساس 
کلیشه هایی که 

جوک ها بازتولید 
می کنند درباره 
ترک ها، کردها، 
لرها، رشتی ها 

و عرب ها 
دارای ذهنیت 
و پیش داوری 

هستند. 
پیش داوری 

که خصوصیات 
فرضی یک ترک 
را به همه ترک ها 
تعمیم می دهد و 

در نهایت منطقی 
خود، جوک ها 
را نه بر اساس 

موقعیت ها که بر 
اساس گروه های 

اتنیکی دسته بندی 
می کند. 

به این ترتیب حتی 
در مواردی که 

گوینده جوک به 
کلیشه منفی باور 

ندارد با ایفای نقش 
در گسترش این 

کلیشه، ناخواسته 
به باور پذیر کردن 
آن کمک می کند. 

کلیشه هایی که 
دالیل ذهنی و 
به ظاهر موجه 

فرهنگی را برای 
طبیعی جلوه دادن 

جایگاه فرودست 
گروه اتنیکی هدف 
در سلسله مراتب 

قدرت و منزلت 
اجتماعی فراهم 

می سازند.
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گفت وگو

مقامــات ایرانــی بارهــا در ســخنان خــود 
گوناگونــی قومیتــی و فرهنگــی ایــران را 
باعــث فخــر کشــور دانســته و گفته انــد 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــهروندان ایران ــه ش ــه هم ک
برابــر هســتند. مســووالن دولتــی ایــران 
ــای  ــه تالش ه ــخنان ب ــن س ــات ای ــرای اثب ب
دولــت بــرای مبــارزه بــا فقــر، بــه خصــوص 
کرده انــد.  اشــاره  روســتایی  مناطــق  در 
ــان  ــی بی ــووالن در حال ــخنان مس ــن س ای
می شــود کــه روزانــه در سراســر ایــران، شــاهد اعمــال تبعیــض بــه 
ــا  ــن تبعیض ه ــوارد ای صورت  هــای گوناگــون هســتیم. در برخــی م
بــه صــورت آشــکار و در برخــی مــوارد بــه صــورت پنهــان صــورت 
ــن  ــه ی مهــم این جاســت کــه یکــی از اصلی تری ــا نکت ــرد؛ ام می گی
نتایــج اعمــال تبعیــض، ســرکوب خامــوش و شــدید افــرادی اســت 

ــده اند.   ــع ش ــض واق ــورد تبعی ــه م ک
ــع  ــی مداف ــازمان های بین الملل ــر س ــد و دیگ ــل متح ــازمان مل س
حقــوق بشــر، بارهــا نگرانــی خــود را از تبعیــض موجــود در 
ــی از  ــی و مذهب ــیتی، اتنیک ــض جنس ــد. تبعی ــان کرده ان ــران بی ای
ــران هســتند. در شــرایط تبعیــض،  ــواع تبعیــض  در ای ــن ان رایج تری
ــه  ــک جامع ــراد ی ــرای اف ــان ب ــی یک س ــرک اجتماع ــت تح فرص
ــرایط  ــغل ش ــاب ش ــا انتخ ــوزش ی ــراد در آم ــدارد و اف ــود ن وج
نابرابــری دارنــد. امــری کــه بــرای یــک عــده خــاص از افــراد جامعــه 
ــرای افــراد مــورد تبعیــض قــرار  ــه عنــوان »حــق« وجــود دارد، ب ب
ــن  ــه ای ــت ک ــن رو اس ــد و از ای ــاب نمی آی ــه حس ــق ب ــه، ح گرفت

ــه حقــوق خــود، تــالش کننــد و در  ــرای دســتیابی ب ــد ب ــراد بای اف
ــد. ــارزه دســت بزنن ــه مب ــوارد ب برخــی م

نســرین افضلــی دانشــجوی دکتــرای رشــته ی جامعه شناســی 
ــی  ــه بنیادگرای ــت ک ــد اس ــان معتق ــوق زن ــال حق ــکا و فع در امری
داشــته  وجــود  انقــالب  شــکل گیری   اول  از  مردســاالری  و 
ــرات  ــا تفک ــه ب ــالم گرا ک ــک اس ــای ایدیولوژی ــاد نیروه ــت. اتح اس
ــان منجــر  ــه زن ــه تبعیــض علی ــوده اســت ب مردســاالرانه همــراه ب

ــت.  ــده اس ش
•تبعیضبهطورکل،درسطحکوچک»انفرادیوخانواده«
ودرسطحوسیعتر»جامعهودولت«بهچهچیزیاطالق

میشود؟
هــر گاه فــرد یــا گروهــی بــر اســاس یکــی از ویژگی هــای انتســابی 
ــر  ــا مغای ــوند ی ــروم ش ــی مح ــا امکانات ــوق ی ــابی، از حق ــا اکتس ی
ــار شــود، علیــه آن هــا »تبعیــض«  ــا آن هــا رفت ــا شــان انســانی ب ب
صــورت گرفتــه اســت. ایــن تبعیــض می توانــد در زمینه هــای 
ــهروندی،  ــوق ش ــت از حق ــل محرومی ــرد، مث ــکل بگی ــی ش مختلف
ماننــد تابعیــت، حــق رای و انتخــاب شــدن، برخــورداری از دادرســی 
عادالنــه و یــا ازدواج و زندگــی بــا هم جنــس. مبنــای ایــن تبعیــض  
ممکــن اســت جنســیت، ویژگی هــای فیزیکــی و ذهنــی، مذهــب، 

ــژاد، گرایــش جنســی و سکســوالیته باشــد. عقیــده، ن
• بهنظرشماتبعیضازچهعاملویاعواملینشات

میگیرد؟
ــد، از  ــددی دارن ــتگاه های متع ــا و خاس ــف، مبن ــای مختل تبعیض ه
ــره.  ــع اقتصــادی و سیاســی و غی ــا مناف ــی ت ــط مذهب باورهــای غل

تبعیض؛سرکوبخاموشامابنیانافکن
درگفتوگوبانسرینافضلی 

شیدا جهان بین



حقوق ما

صفحه 6/ شامره شانزدهم

گفت وگو

ــه نیــروی  ــکا نیــاز ب مثــال در آغــاز شــکل گیری کشــور آمری
ــی  ــد از کشــورهای آفریقای ــم گرفتن ــا تصمب ــود و آن ه کار ب
بــرده وارد کننــد، یعنــی تنهــا بــه دلیــل ســیاه بــودن، آن هــا 
ــوان  ــه عن ــا ب ــند و از آن ه ــه کار بکش ــد و ب ــر کنن را تحقی
ــتان  ــت سفیدپوس ــد در خدم ــه بای ــه دو ک ــان های درج انس
باشــند و بــه عنــوان بــرده اســتفاده کننــد. بــه همیــن ترتیــب 
تعــداد خیلــی زیــادی بــرده در آن مــدت از آفریقــا بــه آمریکا 
ــیار  ــروی کار بس ــا نی ــه آن ه ــل این ک ــه دلی ــد ب ــل ش منتق
ــم  ــوراک  و آن ه ــورد و خ ــه خ ــط هزین ــد و فق ــی بودن ارزان
ــر  ــا در زمان هــای دورت در حــد خیلــی ابتدایــی داشــتند و ی
انــواع تبعیض هــا وجــود داشــته ماننــد تبعیــض طبقاتــی بــه 
طــوری کــه برخــی از آدم هــا اشــراف زاده بــه دنیــا میامدنــد و 
بــه صــورت اشــرافی زندگــی می کردنــد و بــه همیــن ترتیــب 
ــه  ــراد هــم در طبقــه پاییــن ب ــد و یــک ســری از اف می مردن
دنیــا می آمدنــد و در همــان طبقــه هــم می مردنــد و در 
ــر  ــه خودشــان فرات ــت نمی توانســتند از طبق ــچ وق ــع هی واق
رونــد. شــاید در زمــان کنونــی ایــن اختــالف طبقاتــی کم تــر 

ــان وجــود دارد. ــه و هم چن ــن نرفت ــا از بی شــده باشــد ام
• آیامیتوانگفتدرصدیازافرادیکهموردتبعیض

قرارگرفتهشدهاند؛بهرفتارهایتبعیضآمیزروی
میآورند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه ایــن می پــردازم کــه بــرای 
مثــال تبعیــض علیــه سیاه پوســتان منجــر شــده بــه این کــه 
جــرم و جنایــت در میــان آن هــا بیش تــر اســت. آســیب های 
ــت  ــر اســت و عل ــان آن هــا بیش ت ــاد در می اجتماعــی و اعتی
هــم همیــن اســت کــه تبعیــض علیــه آن هــا صــورت گرفتــه 
ــته اند  ــی نتوانس ــادی و اجتماع ــر اقتص ــا از نظ ــت و آن ه اس
وضعیــت خودشــان را بهبــود دهنــد. بــه دلیــل این کــه 
جلــوی آن هــا گرفتــه شــده و بــه ناچــار کشــیده شــده اند بــه 
ســوی یــک ســری جرایــم و نقــض کــردن حقــوق دیگــران.
• بــهنظــرشــماچــراحکومــتهایــیمثــل
ــش ــاپی ــد؟ب ــشمیگیرن ــضراپی ــران،راهتبعی ای
ــهچــههدفهایــیدســتپیــدا گرفتــنایــنراه،ب

؟ میکننــد
ــد  ــه ی چن ــر پای ــک و ب ــی ایدیولوژی ــران حکومت ــت ای حکوم
ــی  ــب یک ــن و مذه ــر دی ــی ب ــت مبتن ــت. حکوم ــا اس مبن
ــی  ــد. یعن ــاب می آی ــه حس ــام ب ــول نظ ــن اص از پایه ای تری
ــن و مذهــب  ــه طــور خــاص تاکیــد دارد کــه دی حکومــت ب
رســمی تعییــن کنــد در صورتــی کــه می  دانیــم بســیاری از 
ــب  ــن مذه ــر روی تعیی ــدی ب ــن تاکی ــا چنی کشــورهای دنی
ــخصی  ــل ش ــاله را کام ــن مس ــه ای ــرا ک ــد، چ ــمی ندارن رس
ــده  ــی ش ــب یک ــت و مذه ــران حکوم ــا در ای ــد. ام می دانن
ــن  ــم ای ــه سکوالریس ــق نظری ــر طب ــه ب ــی ک ــت در حال اس
ــاف  ــن اوص ــا ای ــند. ب ــدا باش ــر ج ــد از یکدیگ ــاله بای دو مس
ــاله  ــن مس ــاس همی ــر اس ــا ب ــن تبعیض ه ــی از بزرگ تری یک
تعییــن دیــن رســمی در ایــران بــه وجــود می آیــد. بــه ایــن 
ــد و  ــاد ندارن ــن اعتق ــن دی ــه ای ــه ب ــرادی ک ــه اف ــورت ک ص

ــتند  ــلمان هس ــا مس ــتند و ی ــلمان نیس مس
ــا  ــق ب ــن منطب ــا از دی ــت آن ه ــا برداش ام
حکومــت نیســت، بــا تبعیــض از ســوی 
ــض  ــن تبعی ــوند. ای ــه می ش ــت مواج حکوم
بــه صــورت فشــار بــر اعتقــادات مــردم 
ــد  ــواردی مانن ــا م ــش و حت ــورد پوش در م
ــا  ــاد آن ه ــت زی ــان و محرومی ــدام بهایی اع
ــان  ــه بهایی ــال ب ــرای مث ــد. ب ــود می کن نم
ــوز هــم بســیاری  ــد. هن پاســپورت نمی دادن
ــد و از  ــر می برن ــه س ــدان ب ــا در زن از آن ه
تحصیــل منــع می شــوند. بخــش دیگــر 
ــر  ــام ب ــیتی نظ ــوژی جنس ــه ایدئول ــه ب ک
جنســیتی  تبعیــض  بحــث  می گــردد، 
ــدود  ــا ح ــه ت ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب اس
ــا مســایل دینــی از  ــن تبعیــض ب ــادی ای زی

ــاالری  ــی و مردس ــه می شــود و بنیادگرای ــام توجی ســوی نظ
ــادی  ــورت اتح ــه ص ــاالری ب ــت. مردس ــای آن اس از نمونه ه
اســت کــه از اول شــکل گیری انقــالب وجــود داشــته اســت. 
ــرات  ــا تفک ــه ب ــالم گرا ک ــک اس ــای ایدیولوژی ــاد نیروه اتح
ــان  ــه زن ــض علی ــه تبعی ــت ب ــوده اس ــراه ب ــاالرانه هم مردس
منجــر شــده اســت. حکومــت ایــران همیشــه تفــاوت بیــن زن 
و مــرد قایــل شــده. زنــان نیمــی از جمعیــت ایــران هســتند. 
ــان از  چــه مســلمان باشــند و چــه غیرمســلمان؛ همــه  ی زن
ــن  ــر ای ــن ب ــن تفکــر متضــرر می شــوند. بســیاری از قوانی ای
اســاس تعییــن شــده اســت کــه مــرد جنــس برتــر اســت و 
ریاســت خانــواده بــر عهــده ی مــرد اســت. بــه دلیــل این کــه 
ــری از  ــک س ــل از ی ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس زن احساس
حقــوق کــه مــردان برخــوردار هســتند؛ نمی توانــد برخــوردار 
ــف اســت و  ــده ی حکومــت، زن جنــس ضعی ــه عقی باشــد. ب
بایــد از یــک ســری مشــاغل و رشــته های تحصیلــی محــروم 
ــود  ــران وج ــه االن در ای ــی ک ــترده ترین تبعیض ــد. گس باش
ــه دلیــل این کــه نیمــی از  دارد؛ تبعیــض جنســیتی اســت. ب

ــد. ــرار می گیرن ــض ق ــورد تبعی ــد م ــدو تول ــت از ب جمعی
• تبعیضدرحالتگستردهوازطرفحکومتباچه
نشانههاییظهورمیکند؟نشانههایتبعیضچیست؟

وقتــی بــه اتفاقاتــی کــه بعــد از انقــالب افتــاده اســت نگاهــی 
بیندازیــم، می بینیــم کــه زنــان بالفاصلــه از رفتــن بــه 
ورزشــگاه ها محــروم شــدند؛ حجــاب اجبــاری شــد، در ســال 
ــی  ــواده کــه قانون ــون حمایــت از خان اول بعــد از انقــالب قان
پیــش رو نــه تنهــا در ایــران بلکــه در ســطح منطقــه بــود لغــو 
شــد. در ایــن قانــون، گرچــه ایــده آل نبــود امــا حقــوق بســیار 
خوبــی بــه زنــان اعــاده شــده بــود که هنــوز بعــد از ۴۰ ســال 
در منطقــه نظیــرش هــم نیامــده اســت. اخــراج گســترده ی 
زنــان از بســیاری از مشــاغل و مناصــب دولتــی اتفاقــی بــود 
ــان  ــن زن ــه ای ــل این ک ــه دلی ــالب رخ داد. ب ــس از انق ــه پ ک
بــه حجــاب اعتقــاد نداشــتند و ســکوالر بودنــد. این هــا همــه 
نشــانه هایی بــود کــه از همــان ابتــدا می توانســت بــه صــورت 

هر گاه فرد یا 
گروهی بر اساس 

یکی از ویژگی های 
انتسابی یا اکتسابی، 
از حقوق یا امکاناتی 

محروم شوند یا 
مغایر با شان انسانی 

با آن ها رفتار 
شود، علیه آن ها 
»تبعیض« صورت 
گرفته است. این 

تبعیض می تواند در 
زمینه های مختلفی 

شکل بگیرد، مثل 
محرومیت از حقوق 

شهروندی، مانند 
تابعیت، حق رای 
و انتخاب شدن، 

برخورداری از 
دادرسی عادالنه و 
یا ازدواج و زندگی 
با هم جنس. مبنای 
این تبعیض  ممکن 

است جنسیت، 
ویژگی های فیزیکی 

و ذهنی، مذهب، 
عقیده، نژاد، 

گرایش جنسی و 
سکسوالیته باشد.

حقوق ما

صفحه 7/ شامره شانزدهم

گفت وگو

ــت  ــن حکوم ــه ای ــد ک ــان ده ــد و نش ــزد باش گوش
ایدیولوژیــک و ضــد زن اســت و نمی تــوان در مــورد 
ــن  ــت. ای ــدی داش ــه آن امی ــان ب ــور زن ــود ام بهب
مســاله ای اســت کــه همان طــور کــه شــاهد هســتیم؛ 
روز بــه روز در حــال بدتــر شــدن اســت. اگــر اکنــون 
ــد؛  ــت می یابن ــرفت دس ــه پیش ــورادی ب ــان در م زن
ــالش خودشــان اســت و تالشــی  ــل ت ــه دلی ــا ب تنه
ــرد.  ــورت می گی ــدان ص ــگ و دن ــا چن ــه ب ــت ک اس
ــاغل  ــه مش ــان ب ــردن زن ــت ک ــا هدای ــت ب حکوم
زنانه تــر و کم درآمدتــر و بــا پرســتیژ اجتماعــی 
ــت  ــت. حکوم ــان اس ــرکوب زن ــدد س ــر در ص کم ت
ــان در  ــوی تصمیم گیــری زن ــا جل در صــدد اســت ت
ــد. قوانینــی کــه  ســطوح مدیریــت و باالتــر را بگیرن
ــب می شــود  ــان تصوی ــه زن ــان و هــر روز علی هم چن
ماننــد الیجــه عفــاف و حجــاب، نیــاز دختــران 
بــاالی ۱۸ ســال بــه اجــازه ی پــدر بــرای خــروج از 
کشــور، ممنوعیــت طــالق توافقــی کــه از جانــب زن 
تقاضــا می شــود، گرفتــن حــق از زنــان بــرای ســقط 
جنیــن، در راســتای ایدیولــوژی جنســیتی حکومــت 

اســت.
• آیابینتبعیضوآموزشهابهصورتامرو

نهی،کهازطریقعلومدینیبهکودکانایرانی
ازمقطعابتداییدادهمیشود؛رابطهییمعنادار

وجوددارد؟بهاینصورتکهاسالمشیعهاز
یهودیت،اهلسنت،مسیحیتودیگرادیان

برتراستوبهصورتاتوماتیکشیعیان،
نسبتبهدیگرانبرتریپیدامیکنند.

ــرای این کــه یکــی از مهم تریــن ابزارهــای  قطعــن. ب
انتقــال مفاهیــم ایدیولوژیکــی اســتفاده از رســانه ها 
ــون  ــای تلویزی ــت. برنامه ه ــروش اس ــوزش و پ و آم
کتاب هــای  و  نوشــتاری  رســانه های  و  رادیــو  و 
درســی بــر اســاس دو ایدیولــوژی جنســیتی و 
مذهبــی طراحــی شــده اســت. همیشــه گفتــه 
ــا در  ــت و حت ــر اس ــن برت ــالم دی ــه اس ــود ک می ش
برخــی مــوارد شــیعه برتــر از ســنی اســت و از طــرف 
ــی  ــش دوم و جانب ــه نق ــا ب ــام کتاب ه ــر در تم دیگ
ــجاعت  ــه ش ــود و این ک ــاره می ش ــی زن اش و خانگ
ــت و  ــت و تبعی ــرد اس ــا م ــت ب ــارت و ریاس و جس
ــی  ــن وقت ــت. بنابرای ــا زن اس ــت ب ــت و عطوف اطاع
بچه هــا بــا ایــن نگــرش بــزرگ می شــوند بــر آن هــا 
ــرح  ــی ط ــد درس ــن در واح ــذارد. مثل ــر می گ تاثی
کاد، دختــران بــه ســمت نقش هــای خانگــی هدایــت 
مهــارت  هیــچ  پســران  حالی کــه  در  می شــوند 
ــی  ــورت وقت ــن ص ــه همی ــد. ب ــی نمی آموزن خانگ
کــه از همــان بچگــی ایــن تفکیــک صــورت گیــرد 
ــته ی  ــه خواس ــت ب ــه حکوم ــد ک ــن می کن تضمی

ــد.   ــض می رس ــه ی تبعی ــود در زمین خ

دیگــر ج. ش. بــا تبعیــض موضــوع در
جامعهشــناسواســتاددانشــگاهایرانــی

نیــزبــهگفتوگــونشســتم.

• چهرابطهییمیانتعصبوتبعیضوجود
دارد؟

بــه گمــان بنــده، جهــت فهــم دقیق تــر ایــن 
ــان ها  ــه انس ــویم ک ــادآور ش ــت ی ــر اس ــاله بهت مس
بــر مبنــای الگــو، نــوع اندیشــه، بینــش، جهان بینــی 
ــع مختلفــی را  ــد، مناف ــه دارن ــوژی ای ک ــا ایدئول و ی
نیــز در پــی خواهنــد داشــت. از ایــن حیــث، زمانــی 
کــه منافــع یــک گــروه بــا گروهــی دیگــر در تضــاد 
باشــد، افــراد حداقــل دو مســیر مختلــف را در 
ــت  ــورت جه ــره و مش ــا وارد مذاک ــد. ی ــش دارن پی
درک دقیــق و عمیــق منافــع دیگــری و رســیدن بــه 
توافقــی عادالنــه و منطقــی شــوند و یــا مســیر حذف 
و نابــودِی گــروه مقابــل را پیــش بگیرنــد. از دل 
ــه  ــد ب مســیر دوم، مفهــوم خطرناکــی بیــرون می آی
نــام تعصــب. یعنــی این کــه، آدم هــا بــدون تحقیــق 
ــام و  ــی خ ــه قضاوت ــت ب ــه، دس ــی عادالن و بررس
ــان ها  ــر از انس ــی دیگ ــاره ی گروه ــی درب غیراخالق
ــت  ــاری اس ــض رفت ــن؛ تبعی ــر م ــه نظ ــد. ب می زنن

ــرد. ــأت می گی ــب نش ــه از تعص ک
• چهعواملیباعثمیشودکهحکومتها

دستبهتبعیضبزنند؟
بــه طــور کلــی حکومت هــا، ســعی بــرآن دارنــد تــا 
تمامــی بســترها و شــرایطی را کــه باعــث تحدیــد و 
تهدیــد خــود می شــوند، بــه عنــوان عوامــل مخــرب 
و خطرنــاک شناســایی کننــد. البتــه ایــن بــه 
ــن  ــا بســتگی دارد. برخــی در ای ــاختار حکومت ه س
ــد  میــان، راه مذاکــره و هم فکــری را پیــش می گیرن
و بعضــی دیگــر، بــه حــذف اندیشــه و رفتــار مخالــف 
ــا  ــا ب ــت، حکومت ه ــن جه ــد. از ای ــود می پردازن خ
تبلیغــات بعضــا غیرواقعــی در مــورد مخالفیــن خــود، 
ــا را دشــمنان  ــن گروه ه ــا ای ــد ت ــر آن دارن ســعی ب
ــا از نزدیکــی تــوده ی مــردم  ملــت معرفــی کننــد ت
بــا اندیشــه ها و عملکردهــای مختلــف جلوگیــری بــه 
عمــل آورنــد. بــه بیــان دیگــر، برخــی از حکومت هــا 
ــای  ــه کاره ــت ب ــود، دس ــد خ ــظ و رش ــت حف جه
ــه  ــا ب ــن کاره ــی از ای ــه یک ــد ک ــی می زنن مختلف
کار بســتن تبعیــض در حــق مخالفیــن و حتــی 

منتقدیــن خــود اســت.
• تبعیضبهطورکل،درسطحکوچک

»انفرادیوخانواده«ودرسطحوسیعتر
»جامعهودولت«بهچهچیزیاطالقمیشود؟

تبعیــض در ســطح انفــرادی و خانــواده می توانــد در 
ــه  ــک جامع ــای ی ــان اعض ــل می ــن تعام ابتدایی تری

 در سال اول بعد از 
انقالب قانون حمایت 
از خانواده که قانونی 

پیش رو نه تنها 
در ایران بلکه در 

سطح منطقه بود لغو 
شد. در این قانون، 
گرچه ایده آل نبود 

اما حقوق بسیار 
خوبی به زنان اعاده 

شده بود که هنوز 
بعد از ۴۰ سال در 

منطقه نظیرش هم 
نیامده است. اخراج 

گسترده ی زنان از 
بسیاری از مشاغل 

و مناصب دولتی 
اتفاقی بود که پس 
از انقالب رخ داد. 

به دلیل این که این 
زنان به حجاب 

اعتقاد نداشتند و 
سکوالر بودند. این ها 

همه نشانه هایی 
بود که از همان 

ابتدا می توانست 
به صورت گوشزد 

باشد و نشان دهد 
که این حکومت 

ایدیولوژیک و ضد 
زن است و نمی توان 
در مورد بهبود امور 

زنان به آن امیدی 
داشت. این مساله ای 

است که همان طور 
که شاهد هستیم؛ 
روز به روز در حال 

بدتر شدن است. 
اگر اکنون زنان در 

مورادی به پیشرفت 
دست می یابند؛ 

تنها به دلیل تالش 
خودشان است و 
تالشی است که 

با چنگ و دندان 
صورت می گیرد.
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گفت وگو

نمایــان شــود. مجموعــه رفتارهــای تبعیض آمیــزی کــه 
ــگ،  ــژاد، رن ــس، ســن، ن ــاخص های جن ــای ش ــر مبن ب
ــم  ــوارد مه ــه م ــد، از جمل ــورت بگیرن ــده و ... ص عقی
اِعمــال تبعیــض در ســطح خــرد جامعــه اســت. بــه طور 
مثــال، پــدر و مــادری کــه بــه فرزنــد پسرشــان اجــازه 
ــی  ــا دوســتان اش خوش گذران ــا دیروقــت ب ــد ت می دهن
ــا  ــود را ب ــِر خ ــد دخت ــال، فرزن ــن ح ــد و در همی کن
ــه  ــتیم« و »جامع ــو هس ــران ت ــا نگ ــه »م ــالم این ک اع
ــع  ــتان اش من ــزد دوس ــور ن ــت« و... از حض ــن اس ناام
ــض  ــود تبعی ــر خ ــق دخت ــا در ح ــه تنه ــد، ن می کنن
بــه خــرج داده انــد، بلکــه از تبعیــض جنســیتی بســیار 
ــوم  ــه مرس ــطح جامع ــه در س ــی ک ــیع و خطرناک وس
واقــع خــود،  تبعیــت کرده انــد. آن هــا در  اســت؛ 
ــه  هســتند.  ــِض در جامع ــا و گســترش تبعی ــن بق ضام
ــورت  ــه ص ــد ب ــا می توان ــطح کالن ام ــض در س تبعی
ــا تخصیــص  ــزی شــده و ب کامــال هدف منــد و برنامه ری
بودجه هــای هنگفتــی صــورت گیــرد. بــه طــور مثــال، 
ــد  ــر آن باش ــرار ب ــر ق ــران، اگ ــل ای ــوری مث در کش
ــد،  ــر را برگزینن ــک نف ــی، ی ــت دولت ــک پس ــا در ی ت
ــب  ــه مرات ــیعه ب ــلمان ش ــک مس ــانس ی ــا ش مطمئن
ــی   ــن درحال ــک مســلمان ســنی اســت. ای بیشــتر از ی
اســت کــه یــک فــرد معتقــد بــه دیانــت بهایــی، حتــی 
ــدارد، چــون  یک در صــد هــم شــانس انتخــاب شــدن ن
در دســتورالعمل ها بــه صراحــت آمــده اســت کــه 
بهاییــان چنیــن حقــی ندارنــد. از ایــن جهــت، تبعیــض 
را شــاید بتــوان بــه صــورت یــک طیــف در نظــر گرفــت 
کــه در افــراد و گروه هــای مختلــف بــر مبنــای میــزان 
خصومتــی کــه یــک حکومــت بــا آن هــا دارد، در ایــن 

ــوند. ــدی می ش ــته بن ــف دس طی
• نشانههایتبعیضچیست؟

ــض  ــانه های تبعی ــا نش ــل دارم ت تمای
را بــر مبنــای دو دســته ی تبعیــض 
از  نمادیــن  تبعیــض  و  واقعــی 
تبعیــض  کنــم.  تفکیــک  یک دیگــر 
واقعــی در یــک نظــام حکومتــی یعنــی 
فراینــدی کــه یــک دســتگاه حکومتــی 
جهــت خســته کــردن و از پــا در آوردن 
گروه هــای منتقدیــن، مخالفیــن و... 
ایــن  نشــانه های  می بنــدد.  کار  بــه 
دســته از تبعیــض تقریبــا واضــح اســت. 
ــدم  ــه ع ــم ب ــران می توانی ــال در ای مث
وجــود مســجدی مخصــوص مســلمانان 
ســنی در شــهر تهــران، عــدم اجــازه ی 
ــه دانشــگاه،  ــی ب ورود شــهروندان بهای
بهایــی  ورود شــهروندان  ممنوعیــت 
ــه کارهــای دولتــی و ... اشــاره کــرد.  ب
برخــی از ایــن تبعیض هــا از طریــق 
اهرم هــای قانونــی اعمــال می شــوند 

ــوء  ــا س ــرانه و ب ــورت خودس ــه ص ــر ب ــی دیگ و برخ
اســتفاده از فضــای ناامــن اجتماعــی و سیاســی پدیــد 
نــوع  مهم تریــن  می کنــم  گمــان  بنــده  می آینــد. 
تبعیض هــا، تبعیض هــای نمادیــن باشــند. تبعیــض 
نمادیــن یعنــی رفتــاری کــه شــاید در ظاهــر نامناســب 
و عجیــب نباشــد؛ امــا در بطــن خــود تــوام بــا تبعیــض 
ــرو  ــان وارد مت ــر افغ ــک مهاج ــی ی ــال وقت ــت. مث اس
می شــود، نــگاه ســایِر افــراد بــه گونــه ای اســت کــه اگــر 
یــک جــای خالــی بــرای نشســتن وجــود داشــته باشــد؛ 
ــرای  ــتن ب ــت نشس ــه اولوی ــود ک ــا می ش ــن الق چنی
ــک  ــی ی ــال وقت ــا مث ــت. ی ــی اس ــهروند ایران ــک ش ی
فــرد بهایــی می خواهــد فــرم اســتخدام یــک شــرکت، 
حتــی خصوصــی- را تکمیــل کنــد، در قســمت ادیــان، 
از دیــن او نامــی بــرده نشــده و درنتیجــه دســت او در 
ــا  ــی ی ــن یعن ــود و ای ــته می ش ــا بس ــاب گزینه ه انتخ
بایــد فــرم را نیمــه کاره رهــا کنــد یــا بــا نگرانــی و ترس 
بــه مســوول مربوطــه بگویــد کــه او یــک بهایــی اســت 
ــا آن شــرکت حاضــر اســت او را اســتخدام کنــد؟  و آی
بــه نظــر مــن، جامعــه ای کــه گاهــی نمی ایســتد 
و دربرابــر آن چــه کــه هــرروزه در حــال انجامــش 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــیند، جامع ــر نمی نش ــه تفک ــت، ب اس
ــوده و  ــد ب ــروی از خــط تعصــب و تقلی ــه پی ــر ب ناگزی
ــه  ــد کــه دیگــران ب ــه تفســیر می کن مســایل را آن گون
ــرده  ــم ک ــودش فه ــه خ ــان ک ــه آن چن ــد، ن او گفته ان
اســت. تبعیــض در چنیــن جامعــه ای، اگرچــه در ابتــدا 
ــرار  ــف ق ــورد لط ــان را م ــن و دگراندیش ــر منتقدی قش
ــد کــه از نتیجــه ی  ــری نخواهــد پایی ــا دی می دهــد! ام
ــد  ــرر خواه ــه متض ــام آن جامع ــی، تم ــن بی عدالت ای
شــد. نمونــه ای کــه در بســیاری از کشــورهای درحــال 
ــه وضــوح یافــت می شــود.  ــده، ب ــا عقــب مان توســعه و ی
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گزارش

حــق تعییــن سرنوشــت در گــذر تاریــخ بــه مثابــه واکنشــی انقالبــی 
در برابــر »حــق الهــی« در قــرون وســطی تعبیــر می شــود. در 
ــک  ــزو مایمل ــاکن آن ج ــردم س ــور و م ــت، کش ــان؛ حکوم آن زم
پادشــاه تلقــی می شــدند کــه بــه نوبــه خــود تحــت هیــچ نظارتــی 
ــت  ــدا داش ــرف خ ــار را از ط ــدرت و اختی ــن ق ــاه ای ــود و پادش نب
ــرای سرنوشــت مــردم و خــاک کشــور تحــت حکومــت خــود  ــا ب ت
ــا شــروع انقالب هــا و مقاومتــی کــه در برابــر  تصمیم گیــری کنــد. ب
مفهــوم »دولــت دینــی« صــورت گرفــت، ایــن تفکــر گســترش یافت 
ــکل  ــت و ش ــد سرنوش ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــا ملت ه ــه تنه ک

حکومــت مــورد نظــر خــود را تعییــن کننــد. 
سرنوشــت«  تعییــن  »حــق  جنبش هــای  نخســتین  جملــه  از 
ــوق  ــند حق ــکا در ۱776 و س ــتقالل آمری ــه اس ــه بیانی ــوان ب می ت
ــال های  ــه س ــرد. در فاصل ــاره ک ــال ۱7۸۹ اش ــه در س ــر فرانس بش
در  پرتغــال  و  اســپانیا  مســتعمرات  برخــی   ۱۸۲۵ تــا   ۱۸۱۰
ــور  ــرو رییس جمه ــز مون ــد. جیم ــتقالل یافتن ــی اس ــکای جنوب آمری
وقــت آمریــکا در ســال ۱۸۲۳ بــا صــدور بیانیــه ای حــق ایــن 
ــناخته و  ــمیت ش ــه رس ــود را ب ــت خ ــن سرنوش ــورها در تعیی کش
ــن  ــه ای ــکا در زمینه هــای فرهنگــی و نظامــی ب تعهــد داد کــه آمری

دولت هــای تــازه تاســیس کمــک می کنــد. 
ــار  ــن سرنوشــت ب ــی اول، بحــث تعیی ــس از خاتمــه جنــگ جهان پ
دیگــر در کنفرانــس جهانــی صلــح مطــرح شــد؛ امــا ایــن کنفرانــس 
ــه  ــل شــد؛ ب ــاوت قای ــی تف ــر اروپای ــی و غی ــن کشــورهای اروپای بی
ــمیت  ــه رس ــی را ب ــورهای اروپای ــتقالل کش ــق اس ــه ح ــوری ک ط
ــت را  ــام قیمومی ــی، نظ ــه پایان ــاده ۲۲ بیانی ــی در م ــناخت ول ش
پایه ریــزی کــرد کــه در آن کشــورها بــه ســه دســته تقســیم 
ــتقالل  ــرای اس ــتند ب ــازه داش ــته اج ــک دس ــا ی ــدند و تنه می ش
اقــدام کننــد بــه شــرطی کــه بــرای مدتــی نامشــخص تحــت نظــارت 

ــند.  ــم باش ــی قی و کمــک دولت
جنــگ جهانــی دوم باعــث مطــرح شــدن پیشــنهادات و طرح هایــی 
در زمینــه حــق تعییــن سرنوشــت شــد. در منشــور آتالنتیــک کــه 
۱۴ آگوســت ۱۹۴۱ بیــن رییس جمهــور آمریــکا و نخســت وزیر 
ــه  ــد ک ــل کردن ــراز تمای ــرف اب ــید، دو ط ــا رس ــه امض ــا ب بریتانی
هیــچ تغییــر منطقــه ای را برخــالف تمایــل ملت هــا اعمــال نکننــد 
ــکل  ــه ش ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــت م ــن حکوم ــق تعیی ــا ح و ملت ه

کامــل داشــته باشــند. 
بــا ایــن حــال، پیمــان آتالنتیــک نــکات مبهمــی داشــت و در متــن 

ــرای  ــا ب ــن سرنوشــت تنه ــه حــق تعیی ــود ک آن اشــاره ای نشــده ب
ــا تمــام جهــان را شــامل  ــه رســمیت شــناخته شــده ی اروپایی هــا ب

می شــود. 
ــت  ــن سرنوش ــق تعیی ــی دوم، ح ــگ جهان ــس از جن ــه پ در مرحل
در مــاده ۵۵ از فصــل نهــم میثــاق بین المللــی حقــوق اجتماعــی و 
اقتصــادی مطــرح شــده و ایــن امــر مــورد تاکیــد قــرار گرفــت کــه 
»رابطــه بیــن کشــورها بایــد بــر اســاس احتــرام بــه حقــوق ملت هــا 

ــن سرنوشــت خــود را دارد«.  ــی حــق تعیی ــوده و هــر ملت ب
بــا ایــن حــال، پیچیدگی هــای موجــود بــا تصویــب ایــن میثــاق نیــز 
برطــرف نشــده و تفســیرهای متعــددی کــه از مــاده ۵۵ ارایــه شــد 
عمــال باعــث ادامــه تنــش و درگیــری میــان کشــورهای اســتعمارگر 

و مخالفــان اســتعمار شــد. 
• حقتعیینسرنوشتدرسازمانملل

در  ملــل  تنش هــا، مجمــع عمومــی ســازمان  ایــن  در ســایه 
ــا و  ــا راه کاره ــت ت ــر خواس ــوق بش ــه حق ــامبر ۱۹۵۰ از کمیت دس
ــد.  ــا مشــخص کن ــن سرنوشــت ملت ه ــرای حــق تعیی ــی را ب ابزارهای
ــر  ــه ۱۹۵۲ ب ــوب فوری ــود مص ــه ۵۴۵ خ ــل در قطعنام ــازمان مل س
ضــرورت تصویــب توافق نامــه ای در خصــوص حقــوق مدنــی و 
سیاســی تاکیــد کــرده و خواســتار در نظــر گرفتــن بنــدی پیرامــون 

ــد.  ــا« در آن ش ــت ملت ه ــن سرنوش ــق تعیی »ح
در ۱6 دســامبر ۱۹۵۲ قطعنامــه شــماره 67۳ مجمــع عمومــی، 
ــوق  ــات حق ــود را از ملزوم ــت خ ــن سرنوش ــا در تعیی ــق ملت ه ح
ــه  ــا ب ــل خواســت ت ــده و از تمامــی اعضــای ســازمان مل بشــر خوان
سرنوشــتی کــه دیگــر ملت هــا بــرای خــود تعییــن کرده انــد 

ــند.  ــمیت بشناس ــه رس ــته و آن را ب ــرام گذاش احت
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در دســامبر ۱۹6۰ پــس از دریافــت 
ــه شــماره ۱۵۱۴ خــود  ــوق بشــر، قطعنام ــه حق ــای کمیت گزارش ه
ــای  ــورها و ملت ه ــتقالل کش ــق اس ــه در آن »ح ــرد ک ــادر ک را ص
ــود  ــده ب ــوان ش ــه و عن ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــده« م ــتعمار ش اس
کــه »تمامــی ملت هــا بــدون هیچ گونــه اســتثنایی می تواننــد 
سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خــود را 
ــا ملت هــای غیــر  ــد راه کارهایــی ایجــاد شــود ت تعییــن کــرده و بای

ــد«. ــتقالل یابن ــریع تر اس ــه س ــر چ ــد ه ــتقل بتوانن مس
ســازمان ملــل پــس از آن و در ســال ۱۹7۰ تمامــی مصوبــات 
ــط  ــرده و رواب ــع ک ــه ۲6۲۵ جم ــب قطعنام ــود را در قال ــابق خ س
بیــن کشــورها را بــر اســاس میثــاق ســازمان ملــل مشــخص کــرد. 

حقتعیین
سرنوشتدرقوانین

بینالمللی

عیل مهتدی



حقوق ما
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مجمــع عمومــی در مصوبــه ۲7۸7 خــود مصــوب ۱۹7۲ حــق 
تعییــن سرنوشــت و برخــورداری از آزادی و اســتقالل را بــا اســتفاده 
از تمامــی وســایل و امکانــات مجــاز مطابــق بــا میثــاق ســازمان ملــل 
بــه رســمیت شــناخت و یــک ســال بعــد در مصوبــه ۳۹7۰ خــود از 
تمامــی اعضــا خواســت تــا از حــق تعییــن سرنوشــت ملت هــا دفــاع 
کــرده و از آنهایــی کــه در ایــن راه مبــارزه می کننــد، حمایــت 

مالــی و معنــوی بــه عمــل آورنــد. 
ــت ۱۹7۵  ــاه آگوس ــکا در م ــراه آمری ــه هم ــی ب ــور اروپای ۳۳ کش
ــه در  ــاندند ک ــا رس ــه امض ــد ب ــینکی فنالن ــه ای را در هلس توافق نام
ــه اصــول ده گانــه پرداختــه شــده بــود و اصــل  بخــش نخســت آن ب

ــه حــق تعییــن سرنوشــت اختصــاص داشــت.  هشــتم ب
در مــاه مــارس ۱۹76 منشــور حقــوق مدنــی و سیاســی و همچنیــن 
ــی  ــت اجرای ــی قابلی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــور حق منش
پیــدا کــرده و در مــاده نخســت ایــن توافق نامــه، حــق تعییــن 
سرنوشــت بدیــن گونــه تعریــف شــد: »تمامــی ملت هــا حــق دارنــد 
ــق، آزاد  ــن ح ــاس ای ــر اس ــد و ب ــن کنن ــود را تعیی ــت خ سرنوش
ــرای  ــرده و ب ــخص ک ــود را مش ــی خ ــت سیاس ــا سرنوش ــتند ت هس

ــند«. ــود آزاد باش ــی خ ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص توس
ــای  ــالدی، اوج فعالیت ه ــه 7۰ می ــال های ده ــی، س ــکل کل ــه ش ب
ــق  ــه »ح ــیدن ب ــری بخش ــتای برت ــد در راس ــل متح ــازمان مل س
تعییــن سرنوشــت« و شناســایی آن بــه عنــوان یــک اصــل در 
ــود.  ــی ب ــدات جهان ــاد تعه ــرای ایج ــی ب ــی و منبع ــوق بین الملل حق
در  بین الملــل  حقــوق  اصــول  »اعالمیــه  یکــی  دوره  ایــن  در 
ــاس  ــر اس ــا ب ــان دولت ه ــکاری می ــتانه و هم ــط دوس ــوص رواب خص
منشــور ملــل متحــد« بــه تصویــب رســید کــه شــامل هفــت اصــل 
ــت  ــه صراح ــت ب ــن سرنوش ــق تعیی ــه ح ــوط ب ــل مرب ــود. در اص ب
ذکــر شــده کــه »همــه مــردم حــق دارنــد آزادانــه و بــدون دخالــت 
خارجــی وضعیــت سیاســی خــود را تعییــن کــرده و توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مــد نظــر خــود را دنبــال کننــد«. 
ایــن اعالمیــه، دولت هــا را موظــف و متعهــد می ســازد کــه از 
ــردم از  ــی از م ــردن گروه ــروم ک ــت مح ــز در جه ــات قهرآمی اقدام
ــورت  ــن ص ــر ای ــد. در غی ــودداری کنن ــت خ ــن سرنوش ــق تعیی ح
ــت  ــی از حمای ــن دولت ــه چنی ــارزه علی ــردم محــق هســتند در مب م

بین الملــل برخــوردار شــوند. 
• اقلیتهاوحقتعیینسرنوشت

بــه شــکل کلــی، حرکت هــای جدایی طلبانــه در جهــان ذیــل 
اصــل حــق تعییــن سرنوشــت 
ایــن  بــا  می شــود.  تعریــف 
بین المللــی  مصوبــات  حــال 
و  ابهامــات  زمینــه  ایــن  در 
ســازمان  دارد.  تناقضاتــی 
ملــل در مصوبــات مختلــف 
حمایــت  و  پایبنــدی  خــود 
ارضــی  تمامیــت  از  زیــادی 
کشــورها بــه عمــل آورده و 
ــورهای  ــل کش ــن دلی ــه همی ب
کمــک  قصــد  کــه  ثالثــی 
خواســتار  اقلیت هــای  بــه 
ــا دوگانگــی  ــد ب اســتقالل دارن

می شــوند.  مواجــه 
اعالمیــه حقــوق اقلیت هــا کــه 
ــب  ــه تصوی ــال ۱۹۹۲ ب در س
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

رســید، دولت هــا را متعهــد می کنــد تــا از هویــت اقلیت هــای 
موجــود در ســرزمین های خــود حمایــت کننــد. بــا ایــن حــال چهــار 
ــت  ــی«، »حاکمی ــت ارض ــی »تمامی ــی« یعن ــم بین الملل ــل »نظ اص
ــه در  ــت مداخل ــه زور« و »ممنوعی ــل ب ــت توس ــت«، »ممنوعی دول
امــور داخلــی دیگــر کشــورها« باعــث ایجــاد مشــکالتی در دعــاوی 
اســتقالل طلبی اقلیت هــا و اســتفاده آنهــا از حــق تعییــن سرنوشــت 
ــچ  ــر هی ــل معاص ــوق بین المل ــه، حق ــت. در نتیج ــرده اس ــاد ک ایج
ــا از ســرزمین  ــی اقلیت ه ــرای جدای ــه شــکل مشــخص ب ــی را ب حق
اصلــی و اســتقالل آن یــا ادغــام آن در دولــت دیگــری تعییــن 
ــه اصــل بــودن تمامیــت ارضــی، عمــال تــالش   ــا توجــه ب نکــرده و ب
ــای  ــتقالل و ایف ــرای اس ــان ب ــا در جه ــادی از اقلیت ه ــای زی گروه ه

حقــوق خــود بــا مشــکل مواجــه شــده اســت. 
ــرای رفــع ایــن مشــکل، ســازمان ملــل اصولــی را در نظــر گرفتــه  ب
کــه تحقــق آنهــا می توانــد اقلیتــی را مجــاز بــه درخواســت اســتقالل 
و بهــره از حــق تعییــن سرنوشــت کنــد؛ بدیــن ترتیــب کــه اگــر در 
ــی  ــکل فاحش ــه ش ــا را ب ــوق اقلیت ه ــزی حق ــت مرک ــوری، دول کش
نقــض کــرده یــا حکومتــی مبتنــی بــر نظــام نمایندگــی و سیســتم 
ــا  ــد ب ــا می توانن ــد؛ اقلیت ه ــرار نباش ــور برق ــارکتی در آن کش مش
گــذر از پروســه های دموکراتیــک مثــل همه پرســی، سرنوشــت 

خــود را تعییــن کننــد. 
از نمونه هــای متاخــر می تــوان بــه اســتقالل جنــوب ســودان از 
ایــن کشــور اشــاره کــرد. مســیحیان کــه اقلیتــی در کشــور ســودان 
ــه  ــه حکومــت نابســامان مرکــزی ب ــا توجــه ب محســوب می شــدند ب
رهبــری عمــر البشــیر و جنایــات جنگــی کــه وی در دادگاه جنایــی 
بین المللــی بــه ارتــکاب آنهــا متهــم شــده بــود، از طریــق رفرانــدوم 

از کشــور مــادر جــدا شــده و ســودان جنوبــی را تاســیس کننــد.
مارتــی کاســکنیامی حقــوق دان فنالنــدی و دیپلمــات پیشــین ایــن 
ــی  ــن حقوق ــکالت قوانی ــوان »مش ــا عن ــود ب ــاب خ ــور در کت کش
اقلیت هــا  سرنوشــت  تعییــن  حــق  مــورد  در  عمل گرایــی«  و 
می گویــد: »راه کار حــق تعییــن سرنوشــت بــرای اقلیت هــا بــه 
هیــچ وجــه ســاده نیســت. در واقــع ، حــق تعییــن سرنوشــت 
ــن  ــاوت دارد. قوانی ــر تف ــت دیگ ــه اقلی ــت نســبت ب ــک اقلی ــرای ی ب
ــه  ــی ب ــرای ملت های ــت را ب ــن سرنوش ــق تعیی ــال ح ــی عم بین الملل
ــا  ــوده، تحــت اســتعمارند ی رســمیت شــناخته اند کــه زیــر اشــغال ب
ــتی  ــدید و نژادپرس ــض ش ــه از تبعی ــتند ک ــی هس ــای اتینک گروه ه

در یــک محــدوده جغرافیایــی خــاص رنــج می برنــد«.

حقوق ماگزارش
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یادداشت

اصــل ۵6 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی می گویــد: »خــدا 
ــت،  ــاخته اس ــم س ــش حاک ــی خوی ــت اجتماع ــر سرنوش ــان را ب انس
ــا  ــد ی ــلب کن ــان س ــی را از انس ــق اله ــن ح ــد ای ــس نمی توان هیچ ک

ــد.« ــرار ده ــاص ق ــی خ ــا گروه ــرد ی ــع ف ــت مناف در خدم
ــه  ــه ب ــده ک ــی آم ــز عبارات ــون نی ــن قان ــف ای ــای مختل در بخش ه
نوعــی بــر آنچــه مفهــوم مــدرن دموکراســی اســت، تاکیــد مــی کنــد: 
ــت در  ــان«، »موفقی ــت خودش ــه دس ــردم ب ــت م ــپردن سرنوش »س
ــد  گــرو مشــارکت فعــال و گســترده تمامــی عناصــر اجتمــاع در رون
ــرای  ــات ب ــه امکان ــه  تهی ــت موظــف ب ــه اســت«، »دول تحــول جامع
ــادی،  ــی، اقتص ــت سیاس ــن سرنوش ــردم در تعیی ــه م ــارکت عام مش
اجتماعــی و فرهنگــی خویــش اســت«، »امــور کشــور بــه اتــکای آرای 
عمومــی اداره می شــود«، »شــوراها ارکان تصمیــم گیــری و اداره 

ــد آن.  ــور کشــوراند« و مانن ام
در واقــع، طبــق قانــون اساســی ایــران، مــردم بایــد بتواننــد در اداره 
امــور شــرکت کننــد و حاکمــان خــود را برگزیننــد کــه ایــن بــه معنی 
مشــارکت سیاســی مــردم اســت کــه اگــر چنیــن باشــد، دموکراســی 

قــوام می یابــد و نشــانه تحقــق آن اســت.
ــزان  ــردم، می ــارکت م ــی، مش ــوم سیاس ــی در عل ــای اصل ــر مبن ب
مشــروعیت یــک نظــام سیاســی را تعییــن می کنــد و مفهــوم توســعه 
ــب گســترش دموکراســی و مشــارکت  سیاســی امــروز بیشــتر در قال
ــای  ــودن نهاده ــی ب ــت و انتخاب ــی اس ــت سیاس ــی در مدیری مردم
سیاســی و نظــارت مــردم بــر ایــن نهادهــا، از مکانیســم های توســعه 
سیاســی اســت. همچنیــن گفتــه می شــود کــه بــه مــوازات افزایــش 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــعه نی ــه توس ــردم، درج مشــارکت م
ــطح و  ــه س ــردم در چ ــی م ــارکت سیاس ــران مش ــه در ای ــا اینک ام
انــدازه ای اســت، خــود محــل بحــث اســت و وقتــی پــای اقلیت هــای 
قومــی و مذهبــی بــه میــان می آیــد، موضــوع پیچیده تــر هــم 

می شــود.
گروه هــای  سیاســی  خودآگاهــی  را  »قومیــت«  مــدرن،  جهــان 
ــل  ــه قب ــد ده ــر از چن ــن ام ــودن ای ــی ب ــمارد. سیاس ــی می ش قوم
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــیون های بین الملل ــدات و کنوانس در معاه
شــده اســت. »جامعــه ملــل«، کشــورهای جهــان را بــه تامیــن امنیــت 
ــزم  ــی مل ــی و قوم ــای مل ــه اقلیت ه ــرای کلی ــی ب ــی و حقوق حقیق
کــرده بــود و نفــی ویژگی هــای فرهنگــی یــک گــروه )قــوم( را 
موجــب مــرگ آن گــروه دانســته بــود، گرچــه افــراد آن زنــده باشــند.

 »کنوانســیون  ۱۹۳۸« نیــز نســل کشــی را ممنــوع و مســتحق 
ــی،  ــای مل ــی گروه ه ــت از نسل کش ــه صراح ــته و ب ــازات دانس مج
ــرده و  ــت ک ــا حمای ــه و از آنه ــی ســخن گفت ــا مذهب ــژاد ی ــی، ن قوم
ــه  ــاری کــودکان از یــک گــروه ب ــال اجب ــه صراحــت نوشــته: »انتق ب
گــروه دیگــر، تبعیــد سیســتماتیک و اجبــاری افــرادی کــه نماینــده 
ــی در  ــی حت ــان مل ــرد زب ــع کارب ــی هســتند، من ــروه فرهنگ ــک گ ی
مکالمــات خصوصــی، نابــودی سیســتماتیک کتاب هــای منتشــره بــه 
زبــان ملــی یــا آثــار مذهبــی، تخریــب سیســتماتیک بناهــای تاریخــی 
و مذهبــی و نابــودی اشــیاء بــا ارزش، نســل کشــی تلقــی می شــود.«

 همچنیــن مــاده ۲7» کنوانســیون حقــوق مدنــی و سیاســی«، عــالوه 
بــر حمایــت از حــق حیــات، حــق هویــت و حــق عــدم تبعیــض را بــه 
رســمیت شــناخته و از تبعیــض نــژادی، زبانــی و مذهبــی بــه عنــوان 
مصداق هایــی از تبعیــض نــام می بــرد و حیــات فرهنگــی را برابــر بــا 

ــد.  ــی می کن ــا تلق ــت اقلیت ه هوی
ــدرن  ــان م ــا در جه ــاله اقلیت ه ــدن مس ــی ش ــی تلق ــود سیاس باوج
ــدی  ــی عم ــان تمایل ــران همچن ــان، در ای ــات سیاســی جه و در ادبی
ــا  ــا و صرف ــاله اقلیت ه ــتن مس ــی دانس ــدی در غیدسیاس ــا غیرعم ی
ــه حاشــیه  فرهنگــی دانســتن آن وجــود دارد کــه در عمــل باعــث ب

رانــده شــدن اهمیــت مشــارکت سیاســی آنهــا شــده اســت.

اقوامواقلیتها:

ناخودیهایسیاستایران

اصل5۶قانوناساسیجمهوریاسالمیمیگوید:»خداانسان
رابرسرنوشتاجتماعیخویشحاکمساختهاست،هیچکس

نمیتوانداینحقالهیراازانسانسلبکندیادرخدمتمنافع
فردیاگروهیخاصقراردهد.«

درواقع،طبققانوناساسیایران،مردمبایدبتواننددراداره
امورشرکتکنندوحاکمانخودرابرگزینندکهاینبهمعنی

مشارکتسیاسیمردماستکهاگرچنینباشد،دموکراسیقوام
مییابدونشانهتحققآناست.

نعیمه دوستدار
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صفحه 12/ شامره شانزدهم

یادداشت

• تبعیدشدگانقانونایران
ــن  ــن، مهم تری ــرب، آذری و ترکم ــر، ع ــوچ، ل ــرد، بل ک
اساســی کشــور در  قانــون  ایراننــد کــه در  اقــوام 
اصــول متعــدد از برخــی حقــوق آنهــا نــام بــرده شــده 

اســت.
 اصول ســوم، ششــم، هشــتم،  بیســتم، بیســت و ششــم، 
بیســت و هفتــم و چهــل و یکــم، بــه حقوقی اشــاره دارد 
کــه شــامل همــه و از جملــه اقلیت هــا می شــود ماننــد 
ــت و  ــظ کرام ــر حف ــد ب ــور، تاکی ــارکت در اداره ام مش
ــارغ  ــان ها، ف ــوق انس ــری حق ــان، براب ارزش واالی انس
از فرهنــگ و زبــان و نــژاد، تســاوی حقــوق زن و مــرد، 
تابعیــت  اجتماعــات،  و  احــزاب  در  شــرکت  آزادی 
ایرانــی و... امــا در اصــول دوازده، ســیزده، پانــزده، 
ــور مشــخص  ــه ط ــار  ب ــک و شــصت و چه ــاه و ی پنج
از اقلیت هــای مذهبــی، دینــی و زبان هــای محلــی 
ــای  ــده اقلیت ه ــداد نماین ــن تع ــز تعیی ــی و نی و قوم
ــرده شــده است)زرتشــتیان و  ــام ب ــس ن دینــی در مجل
کلیمیــان هــر کــدام یــک نماینــده، مســیحیان آشــوری 
و کلدانــی مجموعــا یــک نماینــده و مســیحیان ارمنــی 
ــده در  ــک نماین ــدام ی ــر ک ــز ه ــمال نی ــوب و ش جن
مجلــس شــورای اســالمی خواهنــد داشــت(. توجــه بــه 
ــدارس  ــی در م ــی و قوم ــای محل ــس زبان ه حــق تدری
گروهــی،  رســانه های  و  مطبوعــات  در  آن  آزادی  و 
ــوب  ــی در چارچ ــی و دین ــم مذهب ــام مراس آزادی انج
مذهــب و دیــن آنــان در محل هایــی کــه اکثریــت 
بــا آن هاســت و تعلیمــات دینــی حقوقــی هســتند 
در  ایــران  اساســی  قانونــی  در  روشــنی  بــه  نیــز 
ــده.  ــی آم ــی و مذهب ــی و دین ــای قوم ــورد اقلیت ه م
ــهر و  ــوراهای ش ــه ش ــوط ب ــول مرب ــالوه در اص ــه ع ب
روســتا، بــه اســتانداران توصیــه شــده تصمیــم شــوراها 
ــر  ــتان در نظ ــور اس ــا در ام ــارات آنه ــد اختی را در ح

ــد. بگیرن
ــران  ــون، اقلیت هــای قومــی ای ــا خــارج از کتــاب قان ام
اختیــار  مقننــه  قــوه  در  و  گذاری هــا  سیاســت  در 
ــای  ــد. اقلیت ه ــری ندارن ــم گی ــرای تصمی ــی ب چندان
دینــی و مذهبــی ایــران هرگــز نمی تواننــد رهبــر، 
رییــس جمهــور و رییــس قــوه قضاییــه شــوند. وزیــران، 
ــتانداران از  ــا اس ــازمان ها ی ــای س ــر، روس ــان وزی معاون
میــان اقلیت هــای قومــی کــه مذهــب متفاوتــی دارنــد 

برگزیــده نمی شــوند.
 تمــام نهادهــای کلیــدی و مهــم سیاســی کشــور نیــز 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــد: مجم ــع را دارن ــن وض همی
نظــام، شــورای نگهبــان، شــورای بازنگــری قانــون 
اساســی، شــورای عالــی امنیــت ملــی، شــورای انقــالب 
فرهنگــی، صــدا و ســیما و روســای دانشــگاه ها و ســفرا 
ــا  ــوام ی ــورها از اق ــایر کش ــران در س ــدگان ای و نماین
چنیــن  در  نمی شــوند.  برگزیــده  دیگــر  مذاهــب 
شــرایطی مشــخص اســت کــه  هیــچ حــزب مســتقلی 
از اقلیت هــای قومــی وجــود نــدارد و البتــه کــه آنهــا از 
ــردازد  ــا بپ ــوق اقلیت ه ــه حق ــه ب ــریه ای ک ــتن نش داش

ــد.  محرومن
امــا همیــن قانــون اساســی کــه بــه ظاهــر بــه برخــی از 
ــود  ــردازد، در ذات خ ــی می پ ــای قوم ــوق اقلیت ه حق

واجــد نابرابــری اســت. اصــل ۱۲ ایــن قانــون، مذهــب 
ــاس  ــد و براس ــالم می کن ــیعه اع ــور را ش ــمی کش رس
اصــل 7۲ هیچ یــک از قوانیــن نبایــد بــا مذهــب رســمی 
ــر اســاس  ــرت داشــته باشــد. همچنیــن  ب کشــور مغای
اصــل ۱۰7 مقام هــای ارشــد نظــام ماننــد رهبــری 
ــی  ــم یعن ــل پنج ــرایط اص ــد ش ــای واج ــان فقه از می
ــط  ــه فق ــرگان ک ــس خب ــا رای مجل ــای شــیعه و ب فقه
ســه نماینــده غیــر شــیعی دارد انتخــاب شــود. رییــس 
ــرو مذهــب  ــد پی ــق اصــل ۱۱۵ بای ــوری هــم طب جمه
ــه معنــای آن  رســمی کشــور باشــد کــه همــه اینهــا ب
ــکان مشــارکت سیاســی  ــر ام ــب دیگ ــه مذاه اســت ک
ــالوه  ــه ع ــت. ب ــد داش ــطوح را نخواهن ــن س در باالتری
مشــارکت سیاســی آنهــا بــر مبنــای ظرفیت هــای 
و  غیرممکــن  عمــال  قانــون  در  شــده  پیش بینــی 

ــر اســت.  ناموث
ســه نماینــده در مجلــس خبــرگان یــا حــدود ۲۰ نفــر 
ــس  ــن در مجل ــوچ و ترکم ــرد، بل ــوام ک ــده از اق نماین
ــور  ــود و کش ــور خ ــر ام ــذاری ب ــکان اثرگ ــل ام در عم
ــی،  ــی و امنیت ــات سیاس ــن مالحظ ــد. همچنی را ندارن
مانــع اصلــی اجــرای ایــن حقــوق اســت کــه معمــوال از 
نگرانــی حاکمیــت نســبت بــه احتمــال بــروز نافرمانــی، 
ــا  ــی ب ــران بوم ــی مدی ــا تبان ــرانه ی ــت خودس مدیری

گروه هــای جدایی طلــب ناشــی می شــود.
ــی و  ــای قوم ــا اقلیت ه ــارها و تبعیض ه ــه فش مجموع
ــمار  ــا را در ش ــرده و آنه ــی ک ــران را ناراض ــی ای مذهب
مخالفــان و منتقــدان اصلــی خــود قــرار داده اســت. آنها 
ــه محرومیت هــای  ــه همــه چیــز معترضنــد: ب اکنــون ب
ــی  ــگاه امنیت ــادی و ن ــای اقتص ــی، محرومیت ه سیاس
ــی  ــای قوم ــته، اقلیت ه ــای گذش ــا. در دهه ه ــه آنه ب
ــران  ــت ای ــی حاکمی ــای امنیت ــن نگرانی ه از اصلی تری
ــر اســت  ــران پ ــای ای ــه زندان ه ــی ک ــا جای ــد، ت بوده ان
اذ نماینــدگان آنهــا: روحانیــون اهــل ســنت، دراویــش 
ــرد و  ــی و سیاســی ک ــاالن مدن ــان، فع ــادی، بهایی گناب
ــر و  ــارها عمیق ت ــی فش ــورد برخ ــرب و آذری. در م ع
ــورد  ــا و در م ــان و کرده ــد بهایی ــوده، مانن ــدیدتر ب ش
برخــی بــر حســب شــرایط تشــدید شــده اســت. برخــی 
ــه مبــارزان مســلح علیــه جمهــوری اســالمی تبدیــل  ب
شــده اند و برخــی تنهــا بــه مقاومــت خــود ادامــه 
ــوده  ــه حــدی ب ــا ب ــات آنه ــزان مطالب ــا می ــد. ام داده ان
کــه برخــی کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بــرای 
ــات را در  ــن مطالب ــن ای ــردم، تامی ــارکت م ــب مش جل
شــعارهای تبلیغاتــی خــود گنجانده انــد و حتــی حســن 
ــرای تحقــق وعده هــای خــود »مشــاوری در  ــی ب روحان

ــت. ــده اس ــی« برگزی ــی و دین ــای قوم ــور اقلیت ه ام
دولــت جدیــد و اســتمرار فشــارها بــر اقلیت هــای 

قومــی و دینــی
حســن   ،۱۳۹۲ جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
اقلیت هــای  ســوی  از  زیــادی  حمایــت  روحانــی، 
ــات،  ــن انتخاب ــه دســت آورد. در ای ــی ب ــی و قوم مذهب
ــین  ــتان های سنی نش ــد آرا را در اس ــترین درص او بیش
سیســتان و بلوچســتان )بــا 7۳.۳ درصــد( و کردســتان 

ــت آورد. ــه دس ــد( ب ــا 7۰.۸۵ درص )ب
ویــژه  مشــاور  یونســی  علــی  هرچنــد  امــا 

خارجاز
کتابقانون،

اقلیتهایقومی
ایراندرسیاست

گذاریهاو
درقوهمقننه

اختیارچندانی
برایتصمیم
گیریندارند.
اقلیتهای

دینیومذهبی
ایرانهرگز

نمیتوانندرهبر،
رییسجمهور
ورییسقوه

قضاییهشوند.
وزیران،معاونان
وزیر،روسای
سازمانهایا
استانداراناز

میاناقلیتهای
قومیکه

مذهبمتفاوتی
دارندبرگزیده

نمیشوند.
تمامنهادهای
کلیدیومهم
سیاسیکشور

نیزهمین
وضعرادارند:

مجمعتشخیص
مصلحتنظام،
شوراینگهبان،
شورایبازنگری
قانوناساسی،
شورایعالی
امنیتملی،

شورایانقالب
فرهنگی،صداو
سیماوروسای

دانشگاهها
وسفراو

نمایندگان
ایراندرسایر

کشورهااز
اقوامیامذاهب
دیگربرگزیده

نمیشوند.
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یادداشت

ــاه  ــی بهمن م ــی و دین ــای قوم ــور اقلیت ه ــوری در ام رئیس جمه
ــود  ــده ب ــی ش ــاد مدع ــه اعتم ــا روزنام ــو ب ــت و گ ۱۳۹۲ در گف
ــع  ــوام را مرتف ــا و اق ــی اقلیت ه ــکالت جزی ــیاری از مش ــه »بس ک
ــرای افزایــش مشــارکت  کرده ایــم«، امــا در عمــل اتفــاق زیــادی ب
سیاســی اقلیت هــای قومــی، مذهبــی ایــران نیفتــاده اســت.

 یونســی گفتــه بــود: »کلیمی هــا توقــع داشــتند کــه در روز 
ــی  ــیار کوچک ــار بس ــد انتظ ــا درس نخوانن ــد ی ــی کار نکنن معین
ــد و  ــرای تعمی ــا ب ــه مندایی ه ــرد. ب ــرآورده اش ک ــت ب ــود و دول ب
ــر  ــر می شــود. دیگ ــا تعمی ــگاه آن ه ــم و عبادت ــن دادی مراســم زمی
ــت  ــردار نیس ــچ توجیه ب ــود. هی ــب نمی ش ــش تخری ــاجد دراوی مس
ــه  ــد ک ــرار دهن ــا را تحــت فشــار ق ــا آن ه ــه بعضــی از ادارات م ک
حتمــا بایــد سیبیل شــان را کوتــاه کننــد.« ایــن امــور و مطالبــات 
گرچــه در نــگاه نخســت فرهنگــی و عیــر سیاســی بــه نظــر 
ــی  ــارکت سیاس ــرو مش ــان در گ ــق واقعی ش ــا تحق ــند، ام می رس
ــی  ــف سیاس ــطوح مختل ــا در س ــور آنه ــش و حض ــا و نق اقلیت ه
اســت کــه بــه نظــر می رســد بــه دلیــل نبــود عــزم جــدی و واقعــی 
ــا در  ــور اقلیت ه ــف حض ــای مخال ــوذ جریان ه ــت و نف در حاکمی

ــدارد. ســطوح سیاســی، امــکان تحقــق ن
بــه همیــن دلیــل علــی یونســی نیــز پــس از انتخــاب اســتاندار غیــر 
کــرد و شــیعه کردســتان گفــت کــه دولــت »موفــق نشــده اســت« 
ــی و  ــای قوم ــار اقلیت ه ــه ای را در اختی ــا وزارتخان ــتانداری ی اس
ــران  ــین ای ــنی نش ــتان های س ــایر اس ــد. در س ــرار ده ــی ق مذهب
ــی و  ــای قوم ــه گروه ه ــه ب ــدند ک ــاب ش ــتاندارانی انتخ ــز اس نی
مذهبــی اکثریــت ایــن اســتان ها تعلــق نداشــتند. همچنیــن، ســایر 
مدیــران ارشــد دولــت یازدهــم نیــز همگــی شــیعه هســتند، گرچــه 

چنــد نفــر از آنهــا بــه گــروه هــای قومیتــی ایــران تعلــق دارنــد.
ــری از  ــدم جلوگی ــتار ع ــران خواس ــوری ای ــس جمه ــد رئی هرچن
ــاص«  ــه خ ــب و فرق ــتن مذه ــرف داش ــه ص ــراد »ب ــتخدام اف اس
ــی  ــه برخ ــال زده ک ــا، مث ــور اقلیت ه ــاون او در ام ــا مع ــده، ام ش
ــدارج علمــی را  ــی هســتند و م ــای دین ــه »جــزو اقلیت ه ــراد ک اف
ــأت  ــت در هی ــی از عضوی ــه طــور غیرقانون ــد«، ب ــز طــی کرده ان نی

علمــی دانشــگاه ها محــروم شــده اند.
ــا«  ــازمان ها و ارگان ه ــی از س ــه »خیل ــن ب ــی همچنی ــی یونس عل
اشــاره کــرده کــه بــه خاطــر »منــع قانونــی یــا تعصبــات« از بــه کار 
ــه  ــال گفت ــن ح ــد و در عی ــودداری می کنن ــا خ ــری اقلیت ه گی
ــان  ــذب تابع ــرای ج ــی ب ــیج گام های ــداران و بس ــپاه پاس ــه »س ک

ــته اند.« ــر برداش ــوام دیگ ــب و اق مذاه
ــی  ــای قوم ــر اقلیت ه ــار ب ــا، فش ــا و ادعاه ــن وعده ه ــود ای ــا وج ب
نمازخانه هــا،  تخریــب  قالــب  در  همچنــان  ایــران  مذهبــی  و 
ممانعــت از برگــزاری مراســم و احضارهــا و بازداشــت ها ادامــه 
دارد و گرچــه دولــت مدعــی اســت کــه بــر مبنــای اصــل اســتقالل 
ــن  ــا واقعیــت ای ــدارد، ام ــی را ن ــور قضای ــه در ام ــوان مداخل ــوا ت ق
ــن بازاشــت ها و فشــارها از ســوی وزارت  اســت کــه بســیاری از ای

ــد. ــاق می افت ــرش اتف ــت ام ــات تح اطالع
ــرایط  ــی از ش ــه تابع ــادی ک ــر اقتص ــد، از نظ ــن رون ــال ای ــه دنب ب
ــالب  ــه از انق ــالی ک ــد س ــی و چن ــول س ــت، در ط ــی اس سیاس
ــن  ــتان ها در کمتری ــن اس ــیعه اقتصــادی ای ــذرد، توس ــران می گ ای
ــمگیری در  ــعه  چش ــم توس ــد ه ــت جدی ــوده و در دول ــطح ب س
ایــن اســتان ها اتفــاق نیفتــاده اســت. حســن روحانــی هرچنــد در 
ــان،  ــتان، آذربایج ــتان های کردس ــه اس ــی اش ب ــفرهای تبلیغات س
خوزســتان و بلوچســتان همــواره دربــاره ظرفیت هــای بــاالی 
ــل در  ــا در عم ــه، ام ــخن گفت ــعه س ــرای توس ــتان ها ب ــن ا س ای
ــد  ــتان ها رش ــن اس ــارات ای ــت او اعتب ــالیانه  دول ــای س بودجه ه

ــر شــده اســت. ــه قبــل کمت ــه و حتــی نســبت ب ــی نیافت چندان
ــون اساســی کشــور و شــیعه  ــل نارســایی قان ــه دلی در مجمــوع، ب
محــور و فــارس محــور بــودن آن و بــه دلیــل غیــر سیاســی 
دانســتن مســایل اقلیت هــای قومــی و مذهبــی و وجــود تمایــالت 
ســاختاری  مشــکالت  کشــور،  اداره  در  محــور  مرکز-فــارس 
ــه ایــن گروه هــا عمــال  ــگاه امنیتــی داشــتن ب حاکمیــت ایــران و ن
ــدارد  ــود ن ــی وج ــرایط فعل ــا در ش ــکان مشــارکت سیاســی آنه ام
مگــر بــا تغییــر قوانیــن بــه ســود قوانینــی برابــر و خافــظ حقــوق 

ــت و مذهــب. ــارغ از قومی بشــر ف
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گزارش

ــنت  ــل س ــه اه ــام جمع ــر ام ــال ۸۸ پس ــاه س ــخ ۱7 تیرم  در تاری
ــدا  ــید. در ابت ــل رس ــه قت ــود ب ــراه خ ــراه دو هم ــه هم ــوان، ب مری
امــام جمعــه مریــوان ابــراز داشــت کــه ایــن قتــل توســط نیروهــای 
ــار  ــاه، چه ــرداد م ــخ ۱۱ م ــا در تاری ــاده ام ــاق افت ــت اتف حاکمی
ــاری  ــد بختی ــرادی، مجی ــان م ــار و لقم ــای زانی ــه نام ه ــوان ب ج
ــدند.  ــت ش ــی بازداش ــای امنیت ــط نیروه ــی توس ــر ابراهیم و هژی
ــتاد  ــتگاه س ــاه در بازداش ــدت ۹ م ــه م ــرادی ب ــار م ــان و زانی لقم
خبــری اداره اطالعــات شــهر ســنندج بــرای اخــذ اعترافــات تحــت 
فشــار و شــکنجه شــدید روحمــی و جســمی قــرار گرفتنــد و پــس 
ــر  ــه س ــنندج ب ــزی س ــدان مرک ــه زن ــاه ب ــه 6 م ــک ب از آن، نزدی

ــل شــدند. ــد ۲۰۹ منتق ــه بن ــرده و از آن جــا هــم ب ب
پــرس تــی وی، ۱۳ آبــان ۸۸ بــه نقــل از وزارت اطالعــات جمهــوری 
اســالمی، از بازداشــت »چهــار تروریســت« مرتبــط بــا دولــت 
ــبکه  ــزارش ش ــاس گ ــر داد. براس ــوان خب ــهر مری ــا در ش بریتانی
ــرون مــرزی جمهــوری اســالمی، دستگیرشــدگان طــی دو ســال  ب
ــی  ــبکه مدع ــن ش ــد. ای ــده بودن ــرور ش ــج ت ــب پن ــته، مرتک گذش
شــده بــود کــه از مجیــد بختیــاری، هژیــر ابراهیمــی، لقمــان مرادی 
و زنیــار مــرادی، اســلحه، اســناد و مدارکــی بــه دســت آمــده کــه 
ــت.  ــتان اس ــه در کردس ــای کومل ــا اعض ــا ب ــه آن ه ــان گر رابط نش
ــتگی  ــه وابس ــر گون ــه ای ه ــتان در بیانی ــه کردس ــزب کومل ــا ح ام

ایــن افــراد را بــه خــود تکذیــب کــرد.
ــل  ــار و لقمــان مــرادی در مقاب ــه دنبــال انتشــار ایــن خبــر، زانی ب
دوربین هــای تلویزیــون ایــران، بــه قتــل ســعدی شــیرزادی، پســر 

ــد. ــراف کردن ــراه اش اعت ــه و دو هم ــام جمع ام
ــاده از  ــه ای سرگش ــدی در نام ــس از چن ــرد، پ ــی ک ــن دو زندان ای
ــکنجه  ــر ش ــان زی ــات آن ــه اعتراف ــد ک ــالم کردن ــدان اع درون زن
ــده   ــی« ش ــاوز جنس ــه »تج ــد ب ــان تهدی ــوی بازجوی ــوده و از س ب

ــد.    بودن
ــوان« مــواردی  ــد امــام جمعــه شــهر مری ــه« و »قتــل فرزن »محارب
ــه  ــود کــه از ســوی شــعبه ۱۵ دادگاه انقــالب اســالمی تهــران ب ب
ــوان  ــه عن ــاه ۸۹، ب ــخ ۱ دی م ــی در تاری ــی صلوات ــت قاض ریاس
ــات  ــن اتهام ــاس همی ــر اس ــالم و ب ــی اع ــن دو زندان ــات ای اتهام
حکــم اعــدام در مــالء عــام بــرای ایــن زندانیــان صــادر شــد. ایــن 

ــود. ــده ب ــزار ش ــوان برگ ــه مری ــام جمع ــور ام ــا حض دادگاه ب
ــه و در  ــرادی مواج ــار م ــان و زانی ــراض لقم ــا اعت ــم ب ــن حک ای
ــه  ــر ب ــد نظ ــرای تجدی ــاه ۸۹ ب ــن م ــخ ۱۲ بهم ــت در تاری نهای
ــد  ــی کشــور، ارســال شــد. امــا دادگاه تجدی ــوان عال شــعبه ۱۴ دی
نظــر اســتان تهــران، در تاریــخ ۱۸ تیرمــاه ســال ۹۰حکــم را تاییــد 

ــه  و پرونــده ی آن هــا را جهــت اجــرای حکــم اعــدام در مالءعــام ب
ــرد. ــال ک ــکام ارس ــرای اح اداره اج

هم اکنــون ایــن دو زندانــی در ســالن ۱۲ زنــدان رجایی شــهر 
کــرج بــه ســر می برنــد و طــی 6 ســالی کــه در زندان هــای 
مختلــف در انتظــار اجــرای حکــم اعــدام خــود بوده انــد، بــه 
دلیــل شــکنجه ها و شــرایط نامناســب زنــدان، بــا مشــکالت 
جســمی فراوانــی از جملــه  دیســک و درد شــدید در کمــر و 
پاهــا رو بــه رو شــده اند. زانیــار مــرادی در ایــن دوران از درد 

در ناحیــه بیضه هــا هــم رنــج می بــرده اســت.
ــه  ــزام ب ــت اع ــار درخواس ــن ب ــور، چندی ــن منظ ــه همی ــار ب زانی
ــت در روز  ــه در نهای ــود ک ــرده ب ــدان را ک بیمارســتان خــارج از زن
دوشــنبه ۵ تیرمــاه ۹۱ او را بــه بیمارســتان خــارج از زنــدان اعــزام 
کردنــد و بعــد از آزمایش هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه 
دو مهــره ی ســتون فقــرات ایــن زندانــی، بــه ســبب ضربــات شــدید 
ــار دیســک  ــز دچ ــر نی ــره دیگ ــه مه ــی شــده و س ــار جابه جای دچ
شــده اســت. در آزمایش هــای پزشــکی خــارج از زنــدان همچنیــن 
مشــخص شــد کــه او دچــار فتــق بیضــه اســت و ایــن مســاله ســبب 

شــده تــا او بــه راحتــی قــادر بــه راه رفتــن و نشــتن نباشــد.
ایــن زندانــی سیاســی پــس از معاینــات بــه زنــدان منتقــل و ماه هــا 
ــه بیمارســتان جهــت مــداوا شــد. طــی  ــاره ب در انتظــار اعــزام دوب
ــار بــه بیمارســتانی  پنــج ســال گذشــته، زانیــار مــرادی چندیــن ب
ــورت  ــه ص ــداوا ب ــا م ــت ام ــده اس ــل ش ــدان منتق ــارج از زن در خ
کامــل بــر وی صــورت نگرفتــه و هربــار در حالی کــه از نظــر 
ــدان  ــه زن ــه مــداوای بیشــتر احســاس می شــده، ب ــاز ب پزشــک، نی

ــده شــده اســت. بازگردان
ــرادی از  ــان م ــود لقم ــرار ب ــه ق ــی ک ــر، در حال ــه ای دیگ در نمون
ــرده شــود،  ــه دادگاه کیفــری شــعبه 7۴ اســتان تهــران ب ــدان ب زن
ــا  ــد و ب ــن اش کن ــدان را ت ــاس زن ــه لب ــوران از او خواســتند ک مام
ــی خــود  ــرود کــه وی از پوشــیدن لبــاس زندان ــه دادگاه ب آن هــا ب
ــتم و  ــی هس ــی سیاس ــک زندان ــن ی ــود م ــه ب ــرده و گفت داری ک
حــق دارم بــا لبــاس عــادی در دادگاه ام شــرکت کنــم. امــا 
مامــوران زنــدان رجایــی شــهر کــرج بــا »باتــوم، چمــاق و پوتیــن« 
بــه لقمــان حملــه کــرده و او را بــا »ســر و صــورت خونیــن« نــزد 

می برنــد. دادگاه  قاضــی 
ایــن زندانــی کــرد، در اثــر ضــرب و شــتم مامــوران زنــدان، دچــار 
ــه همیــن دلیــل پــس از دادگاه،  ــود و ب خونریــزی داخلــی شــده ب
ــز  ــا او نی ــد ام ــل کردن ــی منتق ــام خمین ــتان ام ــه بیمارس وی را ب

پیــش از مــداوای کامــل بــه زنــدان برگردانــده شــد.

لقمانوزانیارمرادی؛

دوبرادرمحکومبهاعدام
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گزارش

بــرادر در  ایــن دو  در فروردیــن مــاه ســال ۹۱ 
قضاییــه خواســتار  قــوه ی  رییــس  بــه  نامــه ای 
ــر  ــار دیگ ــده و ب ــادره ش ــم ص ــر در حک ــد نظ تجدی
ــد  ــل فرزن ــان قت ــه در جری ــد ک ــرده بودن ــالم ک اع
امــام جمعــه مریــوان هیــچ نقشــی نداشــته اند. 
ــت  ــنبه ۵ اردیبهش ــه ش ــور روز س ــن منظ ــه همی ب
ــوه  ــده رییــس ق ۹۱، خدابخشــی کــه خــود را نماین
قضایــی معرفــی کــرده بــود، در دفتــر رییــس 
ــرادی  ــان م ــار و لقم ــا  زانی ــهر ب ــدان رجایی ش زن
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــرد ک ــالم ک ــا اع ــه آن ه ــدار و ب دی
ــه در  ــوه  قضایی ــس ق ــه رئی ــا ب ــه  آن ه ــال نام ارس
مــاه گذشــته، او از ســوی قــوه قضاییــه بــرای برســی 
ــن  ــای ای ــه گفته ه ــده و ب ــن ش ــا تعیی ــده آن ه پرون

اســت.« داده  گــوش  زندانــی  دو 
بنابــه  بــه گــزارش کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر، 
در ایــن دیــدار کــه نزدیــک بــه چهــار ســاعت 
ــت  ــان وضعی ــه بی ــی ب ــن دو زندان طــول کشــید، ای
خــود پرداختنــد و بعــد از نوشــتن ســخنان ایــن دو 
ــه  ــاد شــده ب ــرادر از ســوی ایــن فــرد، اظهــارات ی ب
صــورت مکتــوب و بــا امضــای هــر دو  بــرای رییــس 
قــوه قضاییــه ارســال شــد. امــا ایــن نامــه و حضــور 
ــه ای  ــز نتیج ــه نی ــوه ی قضایی ــس ق ــده ی ریی نماین
در  هم چنــان  زندانیــان  ایــن  و  نداشــت  بــر  در 

انتظــار حکــم اعــدام خــود هســتند.
زانیــار و لقمــان مــرادی پــس از ســه ســال در 
ــه  ــد: »س ــرده بودن ــوان ک ــه ای عن ــت در نام بازداش
ســال گذشــت، ســه ســالی کــه هــر روزش منتظــر 
مــرگ بــودن در ســتیز بــا امیــد مــا بــود. وقتــی زیــر 
آن همــه شــکنجه ها و تهدیدهــا و شــب های ســخت 
ــی  ــر اتفاق ــر ه ــری منتظ ــرادی و بی خب ــلول انف س
ــق و  ــدن حقای ــن ش ــار روش ــه انتظ ــا ب ــم، تنه بودی
آزادی صبــر و امیــد پیــش گرفتــه بودیــم. اگــر پــس 
از ســه ســال از دردهــا و رنج های مــان نگوییــم 
انتظارات مــان  از  امــا  بــود  خواهیــم  راحت تــر 
می توانیــم بگوییــم... ســه ســال گذشــت و انتظــاری 
ــاط  ــه ارتب ــات و هرگون ــع مالق ــه مان ــی ک از آن های
ــان  ــا هم چن ــم ام ــده اند، نداری ــان را ش ــا عزیزان م ب
ــه  ــر هم ــه اگ ــیم ک ــان را می کوش ــار آزادی م انتظ
ــا  ــه ب ــم ک ــرد می دانی ــورت پذی ــت ص ــز درس چی
تصریــح داوری و تحقــق عدالــت دور از دســترس 

ــود.« ــد ب نخواه
روز جمعــه نوزدهــم مهرمــاه ســال ۱۳۹۲ فــردی بــه 
نــام هیــوا تــاب، فرمانــده ســابق ســپاه کردســتان و از 
نظامیــان بلنــد مرتبــه ایــن منطقــه کــه پس از ســفر 
ــده  ــت ش ــتان بازداش ــه کردس ــه ای ب ــت اهلل خامن آی
ــه دار آویختــه شــد. خبرگزاری هــای دولتــی  ــود؛ ب ب
ــاب  ــوا ت ــتند: »هی ــدام او نوش ــل اع ــورد دلی در م
ــود  ــژه خ ــت وی ــتفاده از موقعی ــا اس ــال ها ب ــی س ط
فعالیت هــای غیرقانونــی در  انــواع  بــه  مبــادرت 
ــه ویــژه شهرســتان مریــوان مبــادرت  کردســتان و ب
ــی  ــم نظام ــاد مه ــک نه ــای ی ــرد. وی از اعض می ک
ــال ها  ــت اش، س ــتفاده از موقعی ــا سواس ــه ب ــود ک ب
تحــت لــوای مبــارزه بــا گروهــک تروریســتی پــژاک 
ــه طمــع  ــرا ب ــود. او ظاه ــال مایشــا ب ــه فع در منطق

ــل اجســاد  ــت تحوی ــه باب برخــورداری از پاداشــی ک
ــب وی و  ــژاک نصی ــتی پ ــک تروریس ــای گروه اعض
ــه  ــاداری اش ب ــوگند وف ــود، س ــتان اش می ش همدس
نظــام و انقــالب را از یــاد بــرد و بــه لبــاس مقــدس 

ــت کــرد.« ســربازی خیان
ــل  ــتان قت ــردم کردس ــیاری از م ــان، بس ــن می در ای
فرزنــد امــام جمعــه مریــوان را نیــز بــه وی منتســب 
دانســتند امــا هیــچ یــک از مقامــات جمهــوری 
اســالمی، چنیــن امــری را قبــول نکردنــد و بــه ایــن 
ترتیــب، لقمــان و زانیــار مــرادی، هم چنــان در 

انتظــار اجــرای حکــم اعــدام خــود هســتند.
ــال  ــاه س ــان م ــا، در آب ــایت کردپ ــزارش س ــه گ ب
ــا  ــی حاضــر شــدند ت ــرد مریوان ــک زن و م ۱۳۹۲ ی
جــوان  دو  ایــن  بی گناهــی  دربــاره  دادگاه  در 
ــرد اعــالم کــرده   ــن زن و م ــد. ای کــرد گواهــی دهن
ــوان را  ــه مری ــام جمع ــر ام ــان پس ــه ضارب ــد ک بودن
ــان  ــار و لقم ــان زانی ــن ضارب ــد و ای مشــاهده کرده ان
ــام  ــد ام ــان فرزن ــوص ضارب ــا در خص ــتند. آن ه نیس
ــر  ــد نف ــد: »چن ــرده بودن ــوان ک ــوان عن ــه مری جمع
ــی از  ــد و یک ــین بودن ــه ماش ــوار س ــه س ــلح ک مس
آن هــا پرایــدی ســفید بــوده را در حــال شــلیک بــه 
ــه دلیــل این کــه  ــا ب ــم و حت مقتــول مشــاهده کردی
ــان مــورد  ــم، از ســوی ضارب ــه بودی ــا شــاهد حادث م

ــم.« ــرار گرفتی ــی ق ــد جان هجــوم و تهدی
ــاهدان  ــن ش ــی از ای ــایت: »یک ــن س ــته ای ــه نوش ب
ــن  ــودن ای ــاس ب ــی و حس ــل امنیت ــه دلی ــرد( ب )م
ــاله  ــن مس ــرش در ای ــه همس ــته ک ــده نخواس پرون
دخیــل شــود، پیشــتر نیــز بــا امــام جمعــه مریــوان 
ــه را  ــن حادث ــدار کــرده و چگونگــی روی دادن ای دی
بــرای ایشــان تعریــف کــرده امــا امــام جمعــه حاضــر 

ــه پذیرفتــن ایــن ادعــا نشــده اســت.  ب
ــاه ۱۳۹۲ در  ــن م ــخ ۹ بهم ــان در تاری ــن زندانی ای
نامــه ای خطــاب به امــام جمعه مریــوان نوشــتند: »... 
جنــاب شــیرزادی مــا دونفــر بار هــا اعــالم کرده ایــم 
صــورت  کــه  پرونده ســازی هایی  ایــن  در  کــه 
روزی  اگــر  و  نداشــته ایم  دســت  اســت  گرفتــه 
ــرای  ــی ب ــچ مانع ــدیم هی ــتباهی می ش ــب اش مرتک
ــخص  ــچ ش ــا هی ــما و ی ــش از ش ــت بخش درخواس
دیگــری از جانــب مــا نخواهــد بــود. امــا مــا دو نفــر 
ــتیم  ــر نیس ــرایطی حاض ــچ ش ــت و در هی ــچ وق هی
کــه بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب نشــده ایم در 
خواســت بخشــش کنیــم و بایــد تــا بــه امــروز هــم 
ایــن مســاله بــرای شــخص شــما کامــال روشــن شــده 
باشــد کــه مــا بــه گفتــه وزارت اطالعــات قربانــی یک 
ــال  ــد س ــن چن ــا در ای ــده ایم. آی ــی ش ــازی سیاس ب
ــا وجــود رنــج و آزاری کــه مــا بــه دلیــل حمایــت  ب
شــما از ایــن ســناریو کشــیده ایم کوچک تریــن 
ــده  ــما ش ــواده ش ــه خان ــود و ب ــه خ ــی ب بی احترام
اســت؟ بــا وجــود شــواهد فــوق کــه همگــی دال بــر 
ــام  ــع اته ــتای رف ــرا در راس ــت چ ــا اس ــی م بیگناه
از مــا دو نفــر اقدامــات الزم را انجــام نمی دهیــد 
ــا  ــه همان ــود ک ــی خ ــگاه حقیق ــه جای ــد ب ــا بتوانی ت
ــوان  ــردم مری ــرای م ــاری ب ــی و رفت ــوی اخالق الگ

ــد؟« ــت یابی ــت دس ــودن اس ب
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ــت  ــر داد و گف ــته خب ــاه گذش ــرف 6 م ــیقی ظ ــرت موس ــو ۹ کنس ــران از لغ ــاد ای ــر ارش ــی، وزی ــیجنت عل
ــد و  ــت می کنن ــزاری کنســرت مخالف ــا برگ ــه ب ــان جمع ــوارد امام ــی، در برخــی م ــروی انتظام ــر نی ــالوه ب ــه ع ک
ــا  ــه ای ب ــی در مصاحب ــی جنت ــرت ها را نمی دهد.عل ــزاری کنس ــازه برگ ــه اج ــوه قضائی ــم ق ــوارد ه ــی م در برخ
شــماره روز یکشــنبه ۲۵ مــرداد روزنامــه اعتمــاد، همچنیــن بــدون ذکــر نــام امیــر تتلــو از اجــرای »یــک خواننــده 
زیرزمینــی« بــر روی یــک نــاو جنگــی ایــران انتقــاد کــرد و گفــت کــه »افــرادی از ایــن دســت... در هیــچ کجــا 

ــد.« ــرا کنن ــری اج ــه هن ــد برنام نمی توانن
 وزیــر ارشــاد، در ســخنان خــود تأکیــد کــرد کــه لغــو کنســرت ها در تعــدادی از شهرســتان های ایــران »مربــوط 
بــه جریان هــای غیرمرتبــط« بــا وزارت ارشــاد اســت. بــه گفتــه آقــای جنتــی، عــالوه بــر لغــو کنســرت ها توســط 
نیــروی انتظامــی، در برخــی مــوارد مخالفــت امامــان جمعــه بــا برگــزاری کنســرت »باعــث می شــود کســانی کــه 

ــد.« ــتان ها را بگیرن ــرت ها در شهرس ــتند، کنس ــی هس ــات مذهب دارای احساس

آتنــافرقدانــی بــه خاطــر کارتونــش از نماینــدگان مجلــس، برنــده عنــوان شــجاع ترین کارتونیســت ســال جهــان 
ــه گــزارش  ــی داد. ب ــا فرقدان ــه آتن ــزه  امســال خــود را ب ــاع از حقــوق کارتونیســت ها، جای ــی دف شــد. شــبکه  جهان
خبرنــگاران ایــران، کارتــون ایــن هنرمنــد از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و ایســتادگی اش، ایــن جایــزه را 
ــه ارمغــان آورد. شــبکه جهانــی دفــاع از حقــوق کارتونیســت ها اعــالم کــرد کــه آتنــا فرقدانــی، برنــده ی  برایــش ب
امســال جایــزه ی شــجاعت ایــن ســازمان خواهــد بــود. ایــن جایــزه بــه طــور غیابــی بــه فرقدانــی اهــدا خواهــد شــد.
ــا  ــه ب ــان ک ــر جه ــری در سراس ــدان دیگ ــدو« و هنرمن ــارلی اب ــریه ی »ش ــه نش ــی از جمل ــود کاندیداهای ــا وج ب
ــرده و  ــود ب ــاد خ ــغ انتق ــر تی ــی را زی ــد افراط ــای قدرتمن ــا گروه ه ــتمداران و ی ــا و سیاس ــود، دولت ه ــجاعت خ ش
در نتیجــه ی کار خــود، تحــت فشــار قــرار گرفته انــد، آتنــا فرقدانــی بــه خاطــر کارتونــش از نماینــدگان مجلــس و 
همچنیــن »نامــه ی شــجاعانه اش« خطــاب بــه رهبــری نظــام ایــران در مــورد وضعیــت زنــدان و همچنیــن فیلمــی 
کــه در یوتیــوب منتشــر کــرد، از ســوی هیــات ژوری، شایســته ی بــردن ایــن عنــوان شــناخته شــد. کارتــون آتنــا 
ــری زن و مــرد تفســیر می شــود، باعــث دردســرهای زیــادی  ــه عــدم براب از نماینــدگان مجلــس کــه در اعتــراض ب
بــرای آتنــا کــه بــه تحمــل ۱۲ ســال و ۹ مــاه زنــدان محکــوم شــده اســت، بــا تحســین هنرمنــدان کارتونیســت و 

فعــاالن حقــوق بشــر همــراه بــوده اســت.

احمــدشــهید، گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل متحــد در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران، 
از مقامــات ایــران خواســت تــا فــوراً حکــم اعــداممحمدعلــیطاهــری، بنیانگذارعرفــان حلقــه را 
متوقــف کننــد. بــه گــزارش رادیــو زمانــه احمــد شــهید گفتــه کــه محمدعلــی طاهــری بــه دلیــل 
ــه ســر  ــدان ب ــه در زن ــدام محکــوم شــده اســت. طاهــری ک ــه اع ــی ب ــای عرفان ــا و آموزش ه باور ه
می بــرد، به تازگــی بــه اتهــام »افســاد فــی االرض« محاکمــه و بــه اعــدام محکــوم شــده اســت. احمــد 
ــول  ــل قب ــش غیرقاب ــان باور های ــرای بی ــه مــرگ ب ــرد ب ــک ف ــد: »محکــوم کــردن ی شــهید می گوی

اســت.«
بــه گفتــه او، »بــه زنــدان انداختــن و صــدور حکــم اعــدام بــرای یــک فــرد بــه دلیــل بهره بــرداری 
از حقــوق خــود در چارچــوب آزادی هــای مذهــب و بیــان، غیرقابــل قبــول و نقــض آشــکار قوانیــن 

بین المللــی اســت.« طاهــری، بنیانگــذار مؤسســه فرهنگــی هنــری »عرفــان حلقــه« اســت کــه از ۱۰ مــرداد ســال ۱۳۸۹ در زنــدان به ســر می بــرد. او از ســوی 
ــا لمــس  ــل حــرام و رابطــه نامشــروع ب ــکاب فع ــاران، ارت ــان بیم ــور پزشــکی و درم ــی در ام ــه غیرقانون ــه مقدســات، مداخل ــن ب ــام »توهی ــالب به اته دادگاه انق
نامحــرم، اســتفاده غیرمجــاز از عناویــن علمــی )دکتــر و مهنــدس( و ضالــه بــودن کتــب و آثــار« بــه پنــج ســال حبــس، پرداخــت ۹۰۰ میلیــون تومــان جــزای 

نقــدی و 7۴ ضربــه شــالق محکــوم شــد.
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»حقوق ما« در ویرایش مطالب آزاد اســت

يادداشت هايى كه از روزنامه نگاران و اشخاص دريافت مى شود، نظر شخىص آنان است و ديدگاه مجله حقوق ما نيست

ــعید ــه از س ــت ک ــران گف ــه ای ــوه قضایی ــخنگوی ق ــنیاژهای س ــینمحس غالمحس
مرتضــوی، دادســتان ســابق تهــران و رئیــس ســابق ســازمان تامیــن اجتماعــی »در برخــی 
ــال محکــوم شــده  ــه حبــس و رد م ــوارد ب ــا وی »در برخــی م ــام شــده« ام ــع اته ــوارد رف م
ــان  ــرداد و در جری ــنبه ۲۵ م ــنی اژه ای یکش ــای محس ــی آق ــزارش بی سی س ــه گ ــت. ب اس
نشســت مطبوعاتــی هفتگــی خــود، از صــدور رای بــدوی آقــای مرتضــوی خبــر داد و افــزود 
کــه تــا زمــان قطعــی نشــدن حکــم ایــن مقــام قضایــی ســابق، امــکان بیــان جزئیــات حکــم 
ــه حکــم ســعید  ــت ک ــال گف ــی در عیــن ح دادگاه را نــدارد. ســخنگوی دســتگاه قضای
مرتضــوی هنــوز بــه دســت او نرســیده و از جزئیــات آن مطلــع نیســت. بــرای آقــای مرتضــوی، 
بــر ســر پرونــده کشــته شــدن تعــدادی از زندانیــان بازداشــتگاه کهریــزک در ســال ۱۳۸۸ و 
ــی تشــکیل  ــده قضای ــی پرون ــن اجتماع ــازمان تامی ــی در س ــات مال ــا تخلف ــاط ب ــز در ارتب نی
ــن  ــر دوی ای ــه ه ــوط ب ــال«، مرب ــه حکــم »حبــس و رد م ــود و مشــخص نیســت ک شــده ب

پرونــده هاســت یــا خیــر.


