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صفحه 2/ شامره بیست و دوم

ــایت  ــر س ــیخ آقایی مدی ــن ش ــت حس ــرز از بازداش ــدون م ــران ب گزارش گ
ــت.  ــر داده اس ــاه ١٣٩٤ خب ــخ ١٥ مهرم ــاد در تاری ــهر مهاب ــه در ش روانگ
ــه دســتور شــعبه  ــاس شــخصی و ب ــوران لب ــگار از ســوی مام ــن روزنامه ن ای
ــا گذشــت  ــاب بازداشــت شــده اســت. ب ــی و انق نخســت دادســرای عموم
ــل  ــل و دلی ــواده و وکا از مح ــت وی، خان ــه از بازداش ــک هفت ــش از ی بی

ــده اند. ــع نش ــت او مطل بازداش
ــه  ــی ب ــوان کریم ــت کی ــن از محکومی ــرز همچنی ــدون م ــران ب گزارش گ
ــع  ــاه مطل ــخ ١٧ مهرم ــاق در تاری ــه ش ــدان و ٢٢٣ ضرب ــال زن ــش س ش
ــاب  ــعبه ٢٨ دادگاه انق ــوی ش ــوان از س ــاز ج ــن مستندس ــت. ای ــده اس ش
ــه مقدســات و رابطــه نامشــروع از طریــق  ــه اتهام هایــی چــون »توهیــن ب ب
روبوســی و دســت  دادن بــا نامحــرم« محاکمــه شــده اســت. ایــن اتهام هــا در 
رابطــه بــا مســتند »نوشــتن بــر شــهر« طــرح شــده کــه دربــاره دیوارنویســی 

ــم  ــاه حک ــخ ١٧ مهرم ــه در تاری ــوان کریمــی ک ــل کی در شــهر اســت. وکی
ــن جلســه  ــرده اســت. آخری ــراض ک ــن حکــم اعت ــه ای ــرده، ب ــت ک را دریاف
محاکمــه ایــن مستندســاز در تاریــخ ٣١ شــهریور برگــزار شــد؛ امــا تاریــخ 

ــاه اســت. صــدور حکــم اول تیرم
کیــوان کریمــی پیــش از ایــن در تاریــخ ٢٣ آذر ٩٢ از ســوی مامــوران ســپاه 
پاســداران بازداشــت شــده و دوازده روز در بنــد دو الــف زنــدان اویــن بــه ســر 

بــرده و بــا قیــد کفالــت بــه شــکل موقــت آزاد شــده بــود.
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مظفــر خزاعــی، شــهروند ایرانــی ـ آمریکایــی از ســوی دادگاهــی در آمریــکا 
ــی  ــاس نظام ــات حس ــات و قطع ــال اطاع ــرای انتق ــاش ب ــام »ت ــه اته ب

ــاه حبــس محکــوم شــد. ــه هشــت ســال و یــک م ــران« ب ــه ای ــکا ب آمری
 بــه گــزارش رادیــو زمانــه، ایــن حکــم از ســوی دادگاهــی در ایالــت 
»کانکتیــکات« آمریــکا صــادر شــده و خزاعــی نیــز اتهــام خــود را پذیرفتــه 

اســت.
ــه هشــت ســال و یــک مــاه  ــی ب ــی ـ آمریکایــی در حال ایــن شــهروند ایران
حبــس محکــوم شــده اســت کــه دادســتان ها  بــرای او درخواســت ١۰ ســال 
حبــس کــرده بودنــد. بــه گفتــه دادســتان ها، خزاعــی قصــد داشــت ١٥۰۰ 

ســند ســری تجــاری و ۶۰۰ ســند حســاس نظامــی را بــه ایــران بفرســتد.
مظفــر خزاعــی ۶١ ســاله پیشــتر بــه عنــوان مهنــدس در یکــی از 
ــی« کار  ــد ویتن ــرات  ان ــام »پ ــه ن ــکا ب ــی آمری ــان کار دفاع شــرکت های پیم
ــه  ــل این ک ــه دلی ــکا ب ــروج از آمری ــگام خ ــه ٢۰١٤ هن ــرد. او در ژانوی می ک
»قطعاتــی حســاس مربــوط بــه موتــور جنگنده هــای اف ٣٥ و اف ٢٢ را 

ــد. ــت ش ــت« بازداش ــراه داش هم
ایرانــی  بــا طرف هــای  ایــن متهــم شــده کــه  بــر  افــزون  خزاعــی 
اســت«. کــرده  بــدل  و  رد  حســاس  اطاعــات  حــاوی  »ایمیل هایــی 

 وی در دادگاه گفتــه کــه ایــن اطاعــات را بــا هــدف ارســال معرفی نامــه اش 
بــرای تدریــس بــه دانشــگاهی در تهــران فرســتاده اســت. 

ــن  ــه ای ــت ک ــم داده اس ــکا حک ــه ای آمری ــی منطق ــت، قاض ــا برایان ونیس
شــهروند پــس از پایــان دوره محکومیتــش بایــد ســه ســال نیــز تحــت نظــر 

ــرار بگیــرد. ق
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نعمــت احمــدی، وکیــل اســماعیل گرامی مقــدم، ســخنگوی حــزب اعتمــاد 
ــام  ــرودگاه ام ــور در ف ــه کش ــس از ورود ب ــی پ ــر ٩٤ لحظات ــه تی ــی ک مل
خمینــی بازداشــت و ٢٩ مهــر بــه قیــد وثیقــه یــک میلیــارد تومانــی موقتــا 
ــران  ــوق بشــر در ای ــی حق ــن بین الملل ــه کمپی ــن آزاد شــد، ب ــدان اوی از زن
ــی  ــی صلوات ــت قاض ــه ریاس ــر ٩٤ ب ــم مه ــش روز هفت ــه دادگاه ــت ک گف
ــای احمــدی همچنیــن گفــت کــه هنــوز حکــم را  برگــزار شــده اســت. آق
ــت. وی  ــده اس ــاغ ش ــوکل اش اب ــه م ــادره ب ــم ص ــا حک ــرده، ام ــت نک روی
گفــت: »یــک ســال حبــس بــرای فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام کــه پیش تــر 
بــه صــورت غیابــی صــادر شــده بــود، تاییــد شــده و بــرای اجتمــاع و تبانــی 
علیــه نظــام هــم پنــج ســال حبــس بــرای او در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
مــا در مهلــت ٢۰ روزه بــه ایــن حکــم اعتــراض می کنیــم و خواهــان تجدیــد 

نظــر هســتیم«.
ایــن وکیــل دادگســتری در ادامــه گفــت: »گرامی مقــدم در ســال ٨٩ بــرای 
ــا مشــکاتی  ــزی رفــت و در آنجــا ب ــه هنــد و ســپس مال ادامــه تحصیــل ب
در ناحیــه چشــم رو بــه رو شــد.     همــان زمــان پرونــده ای بــا عنــوان تبلیــغ 
ــون مجــازات اســامی ]هرکــس  ــر مــاده ٥۰۰ قان ــا اســتناد ب علیــه نظــام ب
علیــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران یــا بــه نفــع  گروه هــا و ســازمان های 
مخالــف نظــام بــه هــر نحــو فعالیــت تبلیغــی نمایــد بــه حبــس از ســه مــاه 
تــا یــک ســال محکــوم خواهــد شــد[ بــرای او بــاز شــده و بــه صــورت غیابــی 
بــه یــک ســال حبــس محکــوم شــد و بــه همیــن علــت تیــر ٩٤ در هنــگام 
ــم  ــرای حک ــدم ب ــرودگاه دســتگیر شــد. گرامی مق ــران در ف ــه ای برگشــت ب
ــدی تحــت  ــده جدی ــا پرون ــی داد؛ ام ــس تقاضــای دادخواه ــک ســال حب ی
ــه و  ــا و اطاعی ــل مصاحبه ه ــه دلی ــام ب ــه نظ ــی علی ــاع و تبان ــوان اجتم عن
اعامیه هــای کــه بــا دیگــر نماینــدگان ادوار خــارج از کشــور تنظیــم کــرده 
ــاز شــد«. احمــدی همچنیــن گفــت در دادگاه او کــه روز  بودنــد، بــرای او ب

هفتــم مهرمــاه برگــزار شــده ایــن دو پرونــده »تجمیــع« شــده اســت.
ــت: »او  ــدم گف ــی گرامی مق ــت بینای ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــت احم نعم
بیــن ٩٥ تــا ٩٧ درصــد از بینایــی خــود را از دســت داده و حتــی نــور را هــم 
ــا شــده  ــه نابیناســت و در بزرگســالی نابین ــد. انســانی ک تشــخیص نمی ده

هنــوز بــه ایــن وضعیــت عــادت نــدارد. چندبــاری در زنــدان زمیــن خــورده 
ــرد و  ــام و دستشــویی و ... بب ــد او را حم ــی بای ــود. یک و ســرش شکســته ب
بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام کارهایــش نیســت. زنــدان کــه یــک محیــط پــر 

تــردد اســت بــرای شــخصی بــا ایــن ویژگــی مناســب نیســت«. 
ــدان  ــی و پزشــک زن ــت: »پزشــک قانون ــن گف ــدم همچنی ــل گرامی مق وکی
ــدارد. اگــر دادگاه  ــد کــه او توانایــی تحمــل حبــس را ن اویــن اعــام کرده ان
ــه پزشــکی وارد می شــویم،  ــد، از زاوی ــه حبــس رای بده ــم ب تجدیدنظــر ه
ــرا  ــه تحمــل حبــس نیســت. اخی ــادر ب ــوان اســت و ق چــرا کــه ایشــان نات
ــا  ــوند. طبیعت ــس ش ــده مجل ــد نماین ــان نمی توانن ــد نابینای ــب کردن تصوی

ــد«. ــد بکن ــم نمی توان ــس ه ــل حب ــا تحم نابین
نعمــت احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر اســماعیل گرامــی مقــدم در بــدو 
ورود بــه ایــران بازداشــت نمی شــد، شــاید امــکان درمــان و بهبــود وضعیــت 
چشــمان اش وجــود داشــت، گفــت: »او جانبــاز اســت و ترکش هایــی کــه از 
زمــان جنــگ در بــدن اش اســت او را آزار می دهــد. شــب ها از زنــدان زنــگ 

ــت«. ــا می گف ــن ترکش ه ــی زد و از درد ای م
ــاور  ــامی، مش ــورای اس ــس ش ــابق مجل ــده س ــدم، نماین ــای گرامی مق آق
ــر  ــپ دفت ــس از پلم ــی پ ــاد مل ــزب اعتم ــخن گوی ح ــی و س ــدی کروب مه
حــزب اعتمــاد ملــی و حــوادث انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ٨٨ بــرای 
تحصیــات تکمیلــی بــه هندوســتان و مالــزی رفــت. او پــس از پایــان دوره 
ــام  ــرودگاه ام ــا در همــان ف ــران بازگشــت ام ــه ای ــاه ب دکتــری روز ٢۶ تیرم

ــوران وزارت اطاعــات بازداشــت شــد.  خمینــی از ســوی مام
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ــش  ــدی، نوکی ــاب محم ــران مهت ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــای امنیت نیروه
ــه  ــزارش داده ک ــا گ ــد. هران ــت کردن ــران را بازداش ــاکن ته ــیحی س مس
ــه محلــی نامعلــوم  ــان پــس از بازداشــت ب محمــدی شــامگاه جمعــه اول آب

ــده اســت. ــل ش منتق
چنــدی پیــش نیــز مــادر و خواهــر مهتــاب محمــدی که هــر دو از نوکیشــان 
ــد؛ امــا بــه  مســیحی هســتند توســط نیروهــای امنیتــی احضــار شــده بودن
دلیــل خــودداری از حضــور در محــل تعییــن شــده، نیروهــای امنیتــی بــه 

خانــه مهتــاب محمــدی رفتنــد و او را بازداشــت کردنــد.
مــرداد امســال نیــز دســت کم هشــت تــن از اعضــای یــک کلیســای 
خانگــی در کــرج توســط مامــوران امنیتــی بازداشــت شــدند. آمــار دقیقــی از 

نوکیشــان مســیحی در ایــران در دســت نیســت؛ ولــی ســازمان بین المللــی 
»اوپــن دورز« کــه در مــورد مســیحیان تحــت فشــار در جهــان اطاع رســانی 
می کنــد، می گویــد کــه حــدود نیمــی از مســیحیان ایرانــی، نوکیــش 

هســتند.

مهتابمحمدی،نوکیشمسیحی
درتهرانبازداشتشد

صفحه 3/ شامره بیست و دوم

ــگاران در  ــازه بازداشــت روزنامه ن ــوج ت ــه م ــرز قاطعان ــدون م گزارش گــران ب
ــار  ــم چه ــت ک ــان ١٣٩٤ دس ــخ ١١ اب ــد از تاری ــوم می کن ــران را محک ای
روزنامه نــگار بازداشــت شــده اند و شــماری دیگــر بــرای بازجویــی احضــار و 

ــد شــده اند. ــی و تهدی ــا تلفــن بازجوی ــا ب ی
ــان  ــن می ــه ای از ای ــی خامن ــخنرانی های عل ــس از س ــت ها پ ــن بازداش ای
ــرای فرماندهــان ســپاه پاســداران  ــج شــهریور وی ب ســخنرانی بیســت و پن
ــه  ــد، رهبــر جمهــوری اســامی در ایــن ســخنرانی نســبت ب انجــام گرفته ان

ــکا در کشــور« هشــدار داد. ــوذ سیاســی و فرهنگــی آمری »نف
آفریــن چیت ســاز، ســتون نویــس روزنامــه  دولتــی ایــران، احســان مازندارنــی 
مدیــر مســئول روزنامــه فرهیختــگان, ســامان صفرزایــی همــکاری بســیاری 
ــگار  ــحرخیز روزنامه ن ــی س ــه پویا، و عیس ــان اندیش ــن می ــانه ها و از ای از رس
ــی  ــس از بارزس ــب، پ ــریه اطاح طل ــن نش ــئول چندی ــر مس ــتقل و مدی مس

ــده اند. ــل ش ــی منتق ــه محــل نامعلوم ــان بازداشــت و ب منازل ش
بــا آنکــه اتهام هــای ایــن روزنامه نــگاران را مســئوالن قضایــی اعــام 

نکرده انــد امــا رســانه  های ســپاه پاســداران تســنیم و یــا خبرگــزاری فــارس 
ــا  ــگ، حت ــکلی هماهن ــه ش ــامی ب ــوری اس ــیمای جمه ــدا وس ــوز، و ص نی
ــابقه  ــار س ــا انتش ــا، ب ــوی خانواده ه ــت از س ــر بازداش ــد خب ــش از تأیی پی
ــائل  ــی مس ــال ١٣٨٨و برخ ــگاران در س ــن روزنامه ن ــی از ای ــت برخ بازداش
زندگــی خصوصــی آنهــا، اتهــام بازداشت شــدگان را از جملــه » اقــدام علیــه 

ــد. ــام کرده ان ــگان« اع ــا بیگان ــات ب ــی ارتباط ــی و برخ ــت مل امنی

موجدیگریازبازداشتروزنامهنگاراندرایران



حقوق ما

»درآغازنازیهاسراغکمونیستهاراگرفتندتاباخود
ببرندوسربهنیستکنند،منسکوتکردموهیچ

نگفتم،چونکمونیستنبودم.
بعدازکمونیستهادرپیاتحادیههایکارگریرفتند

اماچوندرشمارآناننیزنبودمسکوتکردم.
یهودیهاراکههدفگرفتندبازهمواکنشینشان

ندادمچونمنیهودینبودم.
تااینکهسراغخودمآمدند.وقتیمرادستگیرکردند

دیگرکسینبودتاصداییبهاعتراضبلندکند«.*
ــاز از  ــار و ایج ــه اختص ــده، ب ــوق آم ــعرگونه ی ف ــه در ش آنچ
ــوق بشــر و  ــه حق ــا ک ــرد. آنج ــرده برمی گی ــخ پ ــی تل واقعیت
به طــور مشــخص، اطاع رســانی دربــاره ی مــوارد نقــض 
ــی  ــا نوع ــر، ب ــوق بش ــع حق ــه تضیی ــراد ب ــش اف ــا واکن آن ی
ــور  ــا سانس ــردن ی ــودی« ک ــودی ـ غیرخ ــته بندی، »خ دس

همــراه می شــود.
ــه  ــا و ب ــاره ای مصلحت ه ــه پ ــه ب ــی ک ــانه ها و روزنامه نگاران ــمار رس ش
ــی و  ــول اخاق ــت اص ــف، رعای ــطوح مختل ــون و در س ــکل های گوناگ ش
ــت های  ــا و سیاس ــا و ارزش ه ــت هنجاره ــد و رعای ــه ای را وامی نهن حرف

ــت. ــم نیس ــفانه ک ــد متاس ــرار می دهن ــت ق ــود را در اولوی خ
اصول حرفه ای و اخاقی در روزنامه نگاری

ــل  ــا و و دالی ــن مولفه ه ــه ای از مهم تری ــی و حرف ــول اخاق ــت اص رعای
ــش  ــه کن ــان ب ــان مخاطب ــاد و اطمین ــز اعتم ــانه ها و نی ــی رس کامیاب
حرفــه ای آنهاســت. بی طرفــی در انتقــال اخبــار و داده هــا، صحــت خبــر 
و دقــت در انتشــار رویــداد، رعایــت انصــاف، پاســخ گویی بــه مخاطــب و 
احتــرام بــه حقیقــت را شــاید بتــوان ســرفصل ایــن اصــول کاری دانســت.

ــی  ــررات اخاق ــا مق ــا ی ــی در نظام نامه ه ــرفصل های کل ــن س ــه ای البت
ــگاری  ــی روزنامه ن ــتقل و بین الملل ــع و مس ــای مرج ــا و نهاده انجمن ه

ــن و فهرســت شــده اســت. ــق و تبیی ــون تدقی ــه شــکل های گوناگ ب
ــه ای )SPJ( ایــن مــوارد را  ــگاران حرف ــه، انجمــن روزنامه ن به عنــوان نمون

ضــروری می دانــد و بــر آنهــا تاکیــد دارد:
ــت  ــار، رعای ــه ی اخب ــزارش صادقان ــر راســتی و گ ــه ای ب ــای کار حرف ابتن
انصــاف و بی طرفــی، پرهیــز از تحریــف، جســارت و شــجاعت در گــردآوری 
خبــر و گــزارش رویــداد، اســتقال حرفــه ای و پرهیــز از تبعیــض قومــی، 

مذهبــی، جنســی، نــژادی، زبانــی و سیاســی.
یــا در مجموعــه مقــررات عملــی اخــاق حرفــه ای روزنامه نــگاری 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــای اساســی م انگلســتان برخــی شــاخصه ها و مولفه ه

ــض  ــغ تبعی ــد از تبلی ــه بای ــت ک ــده اس ــح ش ــه تصری ــه و ازجمل گرفت
ــود. ــودداری ش ــی خ ــی، و جنس ــی، مذهب ــژادی، قوم ن

• چراییفاصلهیرسانههاازوضعمطلوب
ــفانه  ــا متاس ــه ام ــش گفت ــه  ای پی ــاخصه های حرف ــی و ش ــول اخاق اص
ــگاران  ــای روزنامه ن ــورد اعتن ــا م ــود ی ــض می ش ــددی نق ــوارد متع در م
ــش و  ــوع، پرس ــن موض ــی ای ــرد. چرای ــرار نمی گی ــانه ق ــاب رس و اصح
مقولــه ی بســیار مهمــی را شــامل می شــود کــه پاســخ بــه آن نــه آســان 
ــر را در  ــوان دو ماحظــه ی مهــم زی ــا شــاید بت ــه مختصــر؛ ام اســت و ن

ــر دانســت: ــوب موث ــا نامطل ــن وضــع ناگــوار ی ــن ای تکوی
١. عدم استقال حرفه ای رسانه؛ 

رســانه ی وابســته بــه حکومــت یــا کانون هــای قــدرت یــا احــزاب 
سیاســی، ناگزیــر از رعایــت اولویت هــا و شــاخصه هایی اســت کــه 
اســتقال و خبررســانی بی طرفانــه و تعهــد بــه کشــف حقیقــت و 
کنش گــر  اســتقال  می کنــد.  مخــدوش  را  بشــر  حقــوق  رعایــت 
رســانه ای و اطاع رســانی مســتقل ـ آگاهانــه یــا ناآگاهانــه ـ تحــت تاثیــر 
ــروت،  ــدرت و ث ــای ق ــا کانون ه ــک، ی ــی و ایدئولوژی ــای سیاس قدرت ه
ــوارد  ــا م ــا ی ــه فهرســتی از »خودی«ه ــن اســت ک ــرد. چنی ــرار می گی ق
ــوارد  ــا م ــا ی ــتی از »غیرخودی«ه ــانی، و فهرس ــرای اطاع رس ــاز ب مج

غیرمجــاز بــرای اطاع رســانی شــکل می گیــرد.
ــه  ــرای اطاع رســانی مســتقل و بی طرفان ٢. فقــدان فضــای آزاد و امــن ب

و منصفانــه؛ 
ــی و  ــای تبلیغات ــی، بازوه ــه ایجاب ــا در وج ــه تنه ــرا ن ــای اقتدارگ رژیم ه

حقوق مایادداشت

رســانه ای مطلــوب خــود را ســامان می دهنــد و بــه نشــر دروغ 
ــد؛  ــه می پردازن ــانی غیرصادقان ــت و اطاع رس ــف حقیق و تحری
ــد و  ــار و تهدی ــال فش ــا اعم ــز ب ــلبی نی ــوی س ــه در س بلک
ــور  ــم سانس ــگاران، ه ــانه ها و روزنامه ن ــه رس ــت علی محدودی
ــوند.  ــوری می ش ــد خودسانس ــم موج ــند و ه ــق می بخش را عم
ــت و  ــه حقیق ــد ب ــانی متعه ــدان اطاع رس ــخ، فق ــه ی تل نتیج
ــت حقــوق بشــر  ــی و رعای ــن از انصــاف و بی طرف ــه  گرفت فاصل

اســت.
•افکارعمومیونقضحقوقبشر

»افــکار عمومــی« از مهمتریــن مفاهیمــی اســت کــه در 
حوزه هــای مختلــف به ویــژه در عرصــه سیاســت و رســانه 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. از مفهــوم »افــکار عمومــی« غالبــا 
برداشــت های ســطحی ارایــه شــده اســت؛ از جملــه: گــردآوری 
نقطــه نظــرات، عقایــد و دیدگاه هــای مــردم دربــاره ی مســایل 
و موضوعــات مــورد توجــه یــا نفــع عمومــی و تجزیــه و تحلیــل 

ــی. ــاری و تحلیل ــیوه های آم ــا ش ــا ب آنه
ــکار  ــا »اف ــر ام ــته معاص ــرداز برجس ــاس نظریه پ ــن هابرم یورگ
عمومــی« را به مثابــه ی یکــی از ابزارهــای اساســی تجلــی 
ــاور  ــه ب عینــی و عملــی »ســپهر عمومــی« تحلیــل می کنــد. ب
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــی« زمان ــکار عموم ــاس، »اف هابرم
شــهروندان بتواننــد در مــورد مســایل مــورد عاقــه عمومــی و 
منافــع عمومــی، به گونــه ای آزاد و بــدون قیــد و بنــد و مشــکل 
ــا،  ــات و انجمن ه ــن آزادی اجتماع ــا تضمی ــی ب ــع، یعن و مان
آزادی بیــان و چــاپ و نشــر افکارشــان، بــا یکدیگــر مشــورت و 

تبــادل نظــر کننــد.
ــی  ــپهر عموم ــا )س ــن قلمروه ــاس، در ای ــده ی هابرم ــه عقی ب
ــات و  ــات، مطبوع ــی، تجمع ــع سیاس ــل و مجام ــد: محاف مانن
رســانه ها، وباگ هــا و شــبکه ها و ســایت های اینترنتــی( و 
ــراس  ــدون ه ــای آزاد و ب ــا و مکالمه ه ــان گفت وگوه در جری
ــی  ــح عموم ــورد مصال ــرار در م ــار و اضط ــرس و دور از اجب و ت

ــرد.  ــکل می گی ــی« ش ــکار عموم ــه »اف ــت ک اس
این چنیــن، وقتــی »ســپهر عمومــی« توســط رژیمــی اقتدارگــرا 
مــورد تهدیــد قــرار گیــرد، تکویــن »افــکار عمومــی« بــه شــکلی 

قابــل حــدس و به طــور جــدی آســیب خواهــد دیــد.
ــه  ــه و منصفان ــق و همه جانب ــه اطاع رســانی دقی ــه ن هنگامی ک
و مســتقلی در کار اســت و نــه شــهروندان از امــکان گفت وگــوی 

ــد،  امــن و آزاد در مــورد مــوارد نقــض حقــوق بشــر برخوردارن
ــام »افــکار عمومــی« )آن چنــان کــه هابرمــاس  ــه ن مفهومــی ب
ــد  ــدوش خواه ــدت مخ ــا به ش ــد ی ــامان نمی یاب ــد( س می گوی

شــد.
• ایران؛درهمتنیدگیفاکتورها

در مــورد مشــخص ایــران، متاســفانه افــزون بــر اســتقرار رژیــم 
ــض  ــانه ای عری ــتگاه رس ــا دس ــو ب ــه از یک س ــی ک اقتدارگرای
ــانه ای و  ــای رس ــز بازوه ــیما( و نی ــدا و س ــود )ص ــل خ و طوی
تبلیغاتــی بــه تکثیــر و نشــر دروغ و تحریــف حقیقــت مشــغول 
ــگاران و  ــانه ها و روزنامه ن ــر، آزادی رس ــوی دیگ ــت؛ و از س اس
ــد  ــد و تحدی ــی را در داخــل کشــور تحــت تهدی ــپهر عموم س
نیــز  دیگــری  موثــر  مولفه هــای  شــاهد  می دهــد،  قــرار 

ــه: ــن ک ــه ای هســتیم؛ ازجمل
ـ بخــش مهمــی از رســانه های خــارج از کشــور یــا در امــان از 
سانســور حکومتــی، بســته بــه مصالــح سیاســی یــا جناحــی و 
حزبــی یــا وجــوه مرتبــط بــا راهبــرد سیاســی خــود یــا علقه هــا 
و وابســتگی های ایدیولوژیــک و یــا حتــی منافــع مــادی، وجــه 
یــا وجوهــی از نقــض حقــوق بشــر را پوشــش نمی دهنــد و در 
ســطوح متفاوتــی از اخــاق و اصــول و اســتانداردهای رســانه ای 

ــد. ــه  می گیرن فاصل
ــا مشــکات  ــان ب ــه گریب ـ بخــش مهمــی از جامعــه، دســت ب
معیشــتی و گرفتــار در هزارتــوی معــاش و تامیــن هزینه هــای 
ــل در  ــه ی تام ــا دغدغ ــال ی ــا مج ــه ی ــی، حوصل ــه ی زندگ اولی
نقــض حقــوق بشــر و گفت وگــو در مــورد آن را نــدارد یــا آن را 

ــد. ــت نمی دان ــد اولوی ــی شــخصی واج در زندگ
ـ درنهایــت، متاســفانه هنــوز ایــن خودآگاهــی در بخــش قابــل 
ــان کنش گــران سیاســی و  ــژه در می ــه و به وی توجهــی از جامع
رســانه ای شــکل نگرفتــه کــه نقــض حقــوق بشــر را صرف نظــر 
و  سیاســی  دیدگاه هــای  و  آییــن  و  عقیــده  و  مذهــب  از 
تمایزهــای تشــکیاتی و راهبــردی در دســتور کار قــرار دهنــد 
ــش  ــد و کن ــی کنن ــانی و آگاهی بخش ــورد آن اطاع رس و در م

ــد. انتقــادی فعــال و مســتقل پــی گیرن

*پینوشت:شعرگونهیمشهورمارتیننیمولر،کشیش
پروتستانضدنازیسم)1892تا1984(؛متنیکهدراشتباهی
رایجبهبرتولتبرشت،نویسندهوشاعرمشهورآلمانینسبت

دادهمیشود.

یادداشت

»افکار عمومی« از 
مهمترین مفاهیمی 
است که در 
حوزه های مختلف 
به ویژه در عرصه 
سیاست و رسانه 
مورد توجه قرار 
می گیرد. از مفهوم 
»افکار عمومی« غالبا 
برداشت های سطحی 
ارایه شده است؛ 
از جمله: گردآوری 
نقطه نظرات، عقاید 
و دیدگاه های مردم 
درباره ی مسایل 
و موضوعات مورد 
توجه یا نفع عمومی 
و تجزیه و تحلیل 
آنها با شیوه های 
آماری و تحلیلی.
یورگن هابرماس 
نظریه پرداز برجسته 
معاصر اما »افکار 
عمومی« را به مثابه ی 
یکی از ابزارهای 
اساسی تجلی عینی 
و عملی »سپهر 
عمومی« تحلیل 
می کند. به باور 
هابرماس، »افکار 
عمومی« زمانی 
شکل می گیرد که 
شهروندان بتوانند 
در مورد مسایل 
مورد عالقه عمومی 
و منافع عمومی، 
به گونه ای آزاد و 
بدون قید و بند 
و مشکل و مانع، 
یعنی با تضمین 
آزادی اجتماعات 
و انجمن ها، آزادی 
بیان و چاپ و نشر 
افکارشان، با یکدیگر 
مشورت و تبادل نظر 
کنند.
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حقوقبشروتبعیض
دراطالعرسانی

مرتضیکاظمیان



حقوق ما

• رسانههاوگسترشحقوقبشر
ــه  ــخصی در زمین ــش مش ــک نق ــه دموکراتی ــک جامع ــانه ها در ی رس
گســترش حقــوق بشــر دارنــد. از یــک ســو، رســانه ی مســتقل می توانــد 
ــا  ــای آن را ایف ــازمان ها و ابزاره ــت  و س ــد حکوم ــر و منتق ــش ناظ نق
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــخ گویی کن ــه پاس ــوولین را وادار ب ــرده و مس ک
ــی  ــری و سیاس ــی فک ــد صدای ــه چن ــک ک ــه دموکراتی ــک جامع در ی
ــه  ــت و ب ــی اس ــد صدای ــن چن ــاب ای ــانه بازت ــود دارد، رس در آن وج
ــکار  ــر اف ــا ب ــد ت ــازه می ده ــی اج ــری و سیاس ــف فک ــای مختل گروه ه

ــر بگــذارد.  عمومــی تاثی
در ســایه پیچیدگی هــای مفهــوم حقــوق بشــر و رابطــه ایــن موضــوع 
ــوم  ــترش مفه ــوولیت هایی در گس ــانه ها مس ــری، رس ــعه بش ــا توس ب

حقــوق بشــر دارنــد:
ـ تعریف حقوق بشر و گسترش فرهنگ احترام به اصول آن
ـ مبارزه با هرگونه محدودسازی یا از بین بردن حقوق بشر

ـ تحریک افکار عمومی برای مطالبه حقوق بشر
ـ آگاهی بخشــی بــرای بهره بــرداری از حقــوق طبیعــی کــه هــر 

ــت ــانی دارا اس انس
ـ بــاال بــردن فرهنــگ عمومــی بــرای رعایــت حقــوق دیگــر افــراد یــا 

گروه هــا
و  بشــر  تعریــف حقــوق  در  بزرگــی  رســانه ها می تواننــد ســهم 
گســترش فرهنــگ آن بیــن گروه هــا و افــراد فــرو دســت جامعــه ایفــا 
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــری کنن ــر جلوگی ــوق بش ــض حق ــرده و از نق ک
مفاهیمــی مثــل دموکراســی، آزادی بیــان و آزادی اندیشــه در جامعــه 

ــد.  ــدا کن ــتری پی ــات بیش ــترش و ثب گس
ــف و  ــی در تعری ــش مهم ــانه نق ــک، رس ــه دموکراتی ــک جامع در ی

گســترش مفاهیــم حقــوق بشــری دارد، چــرا کــه آگاهــی بــر حــق در 
شــکل تئــوری آن می توانــد در رفتارهــای فــرد یــا افــراد جامعــه تاثیــر 
ــد.  ــراد راســخ  کن گذاشــته و بنیان هــای حقــوق بشــر را در اندیشــه اف
روزنامه نــگاران بــا حمایــت از اصــول حقــوق بشــر در تمامــی زمینه هــا 
ــن  ــد. در ای ــل کرده ان ــود عم ــانی خ ــالت اطاع رس ــه رس ــع ب در واق
ــن وظایــف حقــوق بشــری رســانه ها، کشــف و  زمینــه یکــی از بارزتری
پرداختــن بــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر و توضیــح و تبییــن راه هــای 

مبــارزه بــا آن اســت.
ــاال رفتــن ســطح آگاهــی  ــر ب آزادی مطبوعــات بــه شــکل مســتقیم ب
ــال  ــن ح ــا ای ــر دارد، ب ــداری تاثی ــگ قانون م ــترش فرهن ــردم و گس م
ــود  ــدون وج ــد ب ــز نمی توان ــی نی ــش مثبت ــن نق ــای چنی ــی ایف حت

قوانیــن و چارچوب هــای خــاص امکان پذیــر باشــد. 
• راهکارهایارتقاینقشرسانههادرزمینهحقوقبشر

ــر  ــانه ها ب ــودن رس ــر ب ــی و ناظ ــش حمایت ــت نق ــر اهمی ــد ب ١ـ تاکی
رعایــت حقــوق بشــر

٢ـ دعــوت از رســانه ها بــرای اســتفاده از تمامــی ابزارهــای موجــود بــا 
ــه گســترش فرهنــگ  ــان مشــترکی کــه ب هــدف در پیــش گرفتــن زب

حقــوق بشــر کمــک کنــد
مخصــوص  آموزشــی  کارگاه هــای  و  نشســت ها  برگــزاری  ٣ـ 
ــگاری  ــا در روزنامه ن ــای آنه ــردن مهارت ه ــاال ب ــرای ب ــگاران ب روزنامه ن

ــری. ــوق بش ــول حق ــت اص ــا رعای ب
ــا بدیــن ترتیــب  ــه شــکل متمرکــز ت ٤ـ ایجــاد بانــک اطاع رســانی ب
ــر  ــوق بش ــه حق ــود در زمین ــات موج ــد از اطاع ــگاران بتوانن روزنامه ن

اســتفاده کننــد
ــی و  ــای جهان ــول و معیاره ــترش اص ــر گس ــانه ها ب ــز رس ٥ـ تمرک

یادداشت

نقشرسانههادرارتقایوضعیتحقوقبشر
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بشــر حقــوق  زمینــه  در  بین المللــی  توافق نامه هــای 
۶ـ ایجــاد راه کارهایــی ثابــت بــرای بررســی دوره ای و مــدون 

حقــوق بشــر
ــر  ــی و غی ــازمان های دولت ــانه ها و س ــن رس ــکاری بی ٧ـ هم

دولتــی بــا هــدف گســترش فرهنــگ حقــوق بشــر.
٨ـ ایجــاد جریــان آزاد اطاع رســانی بــا تاکیــد بــر ایــن امــر 
کــه شــنیده شــدن صداهــا و نظــرات متفــاوت، یکــی از اصــول 

حقــوق بشــر اســت
ــه ی دو  ــک رابط ــانه ها ی ــر و رس ــوق بش ــن حق ــه بی رابط
ــوق  ــانه ها؛ حق ــدون رس ــه ب ــوم ک ــن مفه ــت، بدی ــرف اس ط
ــوق  ــال، حق ــن ح ــت و در عی ــد داش ــود نخواه ــری وج بش
بشــر تنهــا در صورتــی رعایــت شــده و فرهنــگ آن گســترش 
می یابــد کــه رســانه های قدرتمنــد و آگاه وجــود داشــته 
باشــند. رســانه ها در واقــع نخســتین و مهم تریــن ابــزار بــرای 
ضمانــت اصــل آزادی بیــان و اندیشــه در یــک جامعه هســتند 
کــه ایــن امــر در میثاق هــا و پیمان نامه هــای بین المللــی 

مختلــف نیــز ذکــر شــده اســت. 
• رابطهروزنامهنگاریبافرهنگحقوقبشر

محورهــای  کــه  معتقدنــد  پژوهش گــران  از  بســیاری 
ــگ  ــا فرهن ــگاری ب ــاط روزنامه ن ــورد ارتب ــزی در م جدل آمی

ــود دارد.  ــر وج ــوق بش حق
رســانه ها در صورتــی می تواننــد فرهنــگ حقــوق بشــر 
ــی  ــی از دموکراس ــه حداقل ــه در جامع ــد ک ــترش دهن را گس
تنهایــی  بــه  رســانه ها  باشــد.  داشــته  وجــود  آزادی  و 
ــت  ــند. در حقیق ــذار باش ــه تاثیرگ ــن زمین ــد در ای نمی توانن
ــازی  ــه فرهنگ س ــه وظیف ــتند ک ــانه ها نیس ــا رس ــن تنه ای
ــذاری  ــی تاثیرگ ــد و در صورت ــده دارن ــر عه ــه را ب در جامع
آنهــا افزایــش می یابــد کــه بــا خانــواده، مدرســه و نهادهــای 
ــه  ــه و دســتیابی ب ــرار گرفت ــی در یــک راســتا ق جامعــه مدن
ایــن هــدف را پیگیــری کننــد. در عیــن حــال نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه بــه خاطــر انقــاب تکنولــوژی و گســتردگی 
شــگرفی  قــدرت  رســانه ها  اطاع رســانی،  شــبکه های 
ــه  ــد. ب ــه دارن ــن و وجــدان جامع ــر ذه ــذاری ب ــرای تاثیرگ ب
همیــن دلیــل در پیــش گرفتــن راه و روشــی هماهنــگ بــرای 
ــه  ــک وظیف ــی ی ــه نوع ــر ب ــوق بش ــگ حق ــترش فرهن گس

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــانه ها ب ــرای رس ــدس ب مق
ــوولیت  ــدارد، مس ــود ن ــق وج ــه آزادی مطل ــی ک در جوامع
ــور  ــوان تص ــانه ها نمی ت ــرای رس ــم ب ــاری ه ــق و انحص مطل
کــرد. تنهــا در صورتــی کــه بیــن آزادی و مســوولیت در 
ــانه ها  ــد، رس ــته باش ــود داش ــی وج ــه هماهنگ ــک جامع ی
ــرده و  ــازی ک ــر فرهنگ س ــوق بش ــه حق ــد در زمین می توانن
ــش  ــود را افزای ــای خ ــوق و آزادی ه ــهروندان از حق درک ش

ــد.  دهن
• تاثیرحقوقبشربررسانهها

یــک  رســانه ها  و  روزنامه نــگاران  فعالیــت  بــودن  آزاد 
ــا بخــش  ــا محســوب نمی شــود؛ ام ــرای آنه ــاز خــاص ب امتی
ــرایطی  ــا در ش ــت و تنه ــی اس ــای عموم ــی از آزادی ه مهم
حاصــل می شــود کــه اکثریتــی از مــردم آن جامعــه بــا 
ــف  ــن مختل ــا و قوانی ــه در میثاق ه ــود ک ــی خ ــوق اساس حق
ــند.  ــته باش ــنایی داش ــده، آش ــر ش ــی ذک ــی و محل بین الملل

ــات  ــد و موسس ــورهای ثروتمن ــتر کش ــو، بیش ــر س از دیگ
مالــی جهانــی، ادامــه کمک هــای اقتصــادی و سیاســی خــود 
ــه میــزان احتــرام آنهــا  ــه کشــورهای در حــال توســعه را ب ب
ــه،  ــی و در راس هم ــرفت دموکراس ــر و پیش ــوق بش ــه حق ب
آزادی مطبوعــات منــوط کرده انــد. بــروز موج هــای خشــونت 
ــی تروریســم مســلحانه، ریشــه در مســایل  ــدروی و حت و تن
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی دارد امــا در هــر شــکل، ایــن 
ــوق  ــر حق ــکاری ب ــل ان ــر قاب ــر مســتقیم و غی ــا تاثی رخداده
ــانه ها  ــوص آزادی رس ــه خص ــی ب ــای عموم ــر و آزادی ه بش

دارد. 
ــدی نیســت کــه روی دیگــر آزادی، مســوولیت اســت.  تردی
اگــر قوانیــن بــه گونــه ای تدویــن شــود کــه آزادی را تامیــن 
کنــد، مســوولیت متوجــه وجــدان افــراد یــک جامعــه اســت. 
آزاد  رســانه های  در چنیــن جامعــه ای،  کــه  در صورتــی 
وجــود داشــته باشــد و وضعیــت جامعــه و رفتــار حکومــت را 
دیده بانــی کــرده و بــه وقــت لــزوم آن را نقــد کنــد؛ ســطح و 

ــاال مــی رود.  فرهنــگ حقــوق بشــر ب
ــه  ــر در زمین ــوق بش ــی حق ــول کل ــه اص ــد ب ــوع تعه موض

آزادی مطبوعــات ســه مســاله را پیــش می کشــد:
آزادی  مــورد  در  کــه  اســتثناهایی  و  محدودیت هــا  ـ 
ــوق  ــاق حق ــاده ١٩ از میث ــه در م ــود دارد ک ــات وج مطبوع
ــس   ــر ک ــده: »ه ــر ش ــوب ١٩۶۶ ذک ــی مص ــی و سیاس مدن
ــص  و  ــامل  آزادی  تفح ــق  ش ــن  ح ــان  دارد. ای ــق  آزادی  بی ح
ــدون   ــل  ب ــر قبی ــکار از ه ــات  و اف ــاعه  اطاع ــل  و اش تحصی
توجــه  بــه  ســر حــدات  خــواه  شــفاهاً یــا بــه  صــورت  نوشــته  
یــا چــاپ  یــا بــه  صــورت  هنــری  یــا بــه هــر وســیله  دیگــر بــه 
انتخــاب  خــود اســت. اعمــال  حقــوق  مذکــور  مســتلزم  حقــوق  
ــع   ــت  تاب ــن  اس ــذا ممک ــت  و ل ــاص  اس ــوولیت های  خ و مس
محدودیت هــای  معینــی  بشــود کــه  در قانــون  تصریــح  شــده  
ــظ  ــران و حف ــت دیگ ــا حیثی ــوق ی ــه حق ــرام ب ــرای  احت و ب
ــی و ســامت و اخــاق ضــرورت   ــی، نظــم عموم ــت مل امنی

ــته  باشــد«.  داش
ـ اســتانداردهای قانونــی کــه می تــوان نمونــه آنهــا را 
کشــورهای  در  رســانه ها  آزادی  بــه  مربــوط  قوانیــن  در 

دموکراتیــک مشــاهده کــرد. 
ـ ایجــاد تــوازن بیــن آزادی بیــان و آزادی رســانه ها بــا 

ــه. ــک جامع ــراد در ی ــوق اف ــی و حق ــای عموم آزادی ه
• رسانهونقضحقوقبشر

ــنگ  ــانه ای س ــات رس ــتقال موسس ــات و اس آزادی مطبوع
ــانه های  ــت. رس ــک اس ــه دموکراتی ــک جامع ــی ی ــای اصل بن
آزاد ایــن قــدرت را دارنــد کــه هــر گونــه نقــض حقــوق بشــر 
را فــاش کــرده و بدیــن ترتیــب راه را بــر گســترش فســاد در 
جامعــه ببندنــد. بــرای تامیــن ایــن هــدف، رســانه ها بایــد بــه 
منابــع اطاعاتــی موثــق دسترســی داشــته باشــند تــا بدیــن 
ترتیــب شــهروندان، فعــاالن حقــوق بشــر، ســازمان ها و 
موسســات عمومــی و خصوصــی بتواننــد در زمینــه گســترش 
ــن  ــانه ها در عی ــوند. رس ــر ش ــر فعال ت ــوق بش ــگ حق فرهن
این کــه ضامــن حفــظ و ارتقــای حقــوق بشــر هســتند، 
می تواننــد ناقــض آن نیــز باشــند. نقــض حقــوق بشــر توســط 
ــورت  ــتقیم ص ــر مس ــتقیم و غی ــکل مس ــه دو ش ــانه ها ب رس

می گیــرد.
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رسانه ها در 
صورتی می توانند 
فرهنگ حقوق 
بشر را گسترش 
دهند که در 
جامعه حداقلی 
از دموکراسی 
و آزادی وجود 
داشته باشد. 
رسانه ها به تنهایی 
نمی توانند در این 
زمینه تاثیرگذار 
باشند. در حقیقت 
این تنها رسانه ها 
نیستند که وظیفه 
فرهنگ سازی در 
جامعه را بر عهده 
دارند و در صورتی 
تاثیرگذاری آنها 
افزایش می یابد که 
با خانواده، مدرسه 
و نهادهای جامعه 
مدنی در یک 
راستا قرار گرفته 
و دستیابی به این 
هدف را پیگیری 
کنند. در عین 
حال نباید فراموش 
کرد که به خاطر 
انقالب تکنولوژی 
و گستردگی 
شبکه های 
اطالع رسانی، 
رسانه ها قدرت 
شگرفی برای 
تاثیرگذاری بر 
ذهن و وجدان 
جامعه دارند. به 
همین دلیل در 
پیش گرفتن راه و 
روشی هماهنگ 
برای گسترش 
فرهنگ حقوق 
بشر به نوعی یک 
وظیفه مقدس برای 
رسانه ها به شمار 
می آید. 



حقوق ما گفت وگو

بــا گســترش مفاهیمــی چــون حقــوق بشــر 
ــال  ــرای انتق ــانه ها ب ــد رس ــران و رش در ای
اخبــار نقــض حقــوق بشــر در کشــور، بحــث 
نیــز  بشــری«  حقــوق  »روزنامه نــگاری 
میــان روزنامه نــگاران، فعــاالن حقــوق بشــر 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــه مخاطــب شــدت پی و جامع
آیــا اصــا چنیــن مســاله ای وجــود دارد؟ آیــا 
ــری  ــوق بش ــار حق ــه اخب ــی ک روزنامه نگاران
ــتند؟  ــد هس ــگاری پای بن ــول روزنامه ن ــه اص ــد ب ــر می کنن را منتش
بنــا بــه گفتــه کارشناســان رســانه و همان طــور کــه در غــرب ایــن 
مســاله وجــود دارد؛ روزنامه نــگاری حقــوق بشــری شــاخه ای از 
خبرنــگاری محســوب می شــود امــا بــه گفتــه برخــی کارشناســان، 
گاه روزنامه نــگاران یــا رســانه ها، اصــول خبرنــگاری را زیــر پــا 

می گذارنــد.  
بــه طــور مثــال پــس از انتخابــات ٨٨ و بازداشــت طیــف گســترده ای 
از فعــاالن سیاســی، مدنــی، حقــوق بشــری، روزنامه نــگاران و 
مردمــان عــادی برخــی از اخبــار در رســانه ها پیرامــون شــرایط آن ها 
یــا بیماری هایشــان منتشــر شــد کــه بعدتــر مشــخص شــد صحــت 
ــنجی«  ــه »مصلحت س ــی از جمل ــه دالیل ــیاری ب ــا بس ــته؛ ام نداش
ــار  ــکوت اختی ــوع س ــن موض ــل ای ــه در مقاب ــد ک ــم گرفتن تصمی
ــل امــا آن چــه گســترش یافــت بی اعتمــادی  کننــد. در طــرف مقاب

ــود.  ــار ب ــه اخب ــه این گون ــان ب مخاطب
ــی  ــه و بررس ــی و مطالع ــبکه های اجتماع ــه ش ــگاه ب ــا ن ــروز ب ام
اظهارنظرهــای افــراد مختلــف می تــوان رنگــی از ایــن بی اعتمــادی 
را مشــاهده کــرد. همان طــور کــه وقتــی خبــری منتشــر می شــود 
بســیار  چــه  و  می گردنــد  آن  »منبــع«  دنبــال  بــه  همــگان 
رســانه هایی کــه اعتبــار خــود را کامــا از دســت داده و مخاطــب بــا 
ــری  ــا ســقم خب ــه صحــت ی ــان آمــدن نام شــان بی توجــه ب ــه می ب

ــد.  ــده می گیرن ــد، آن را نادی ــر کرده ان ــه منتش ک
در خصــوص منبــع نیــز بحث هــای بســیاری پیرامــون اخبــار مربــوط 

بــه زندانیــان شــکل گرفتــه. در مــواردی زندانــی خواســتار انتشــار 
ــه  ــل اش مصران ــی وکی ــا حت ــواده او ی ــا خان ــت؛ ام ــر اس ــک خب ی
ــی  ــه چالش ــز ب ــاله نی ــن مس ــد. ای ــب می کنن ــر را تکذی ــل خب اص
میــان روزنامه نــگاران و فعــاالن حقــوق بشــری تبدیــل شــده و گاه 
ــار«  ــل »بی اعتب ــواده و وکی ــا خان ــه ی ــرد ک ــدت می گی ــان ش چن
ــی  ــه فراموش ــو ب ــن هیاه ــان ای ــر در می ــل خب ــا اص ــوند ی می ش
ســپرده می شــود. امــا بــه واقــع منبــع اخبــار این چنینــی کیســت؟ 
ــه  ــه گفت ــا ب ــه گاه بن ــانه ها ک ــا رس ــل؟ ی ــی؟ وکی ــواده؟ زندان خان
ــا  ــار ی ــه انتش ــم ب ــنجی« تصمی ــاس »مصلحت س ــر اس ــدان، ب منتق
ــواردی،  ــی در م ــا حت ــد ی ــه می گیرن ــر مربوط ــار خب ــدم انتش ع
اصــل زندانــی بــودن یــک فــرد را نیــز زیــر ســوال می برنــد. 
»مصلحت ســنجی« انتقــادی اســت کــه در خصــوص اظهــارات 

خانواده هــا نیــز مطــرح می شــود. 
بــه طــور مثــال در آخریــن نمونــه، آتنــا فرقدانــی کاریکاتوریســت و 
فعــال مدنــی زندانــی از درون زنــدان عنــوان داشــت کــه از او تســت 
بــکارت گرفتــه شــده اســت؛ امــا خانــواده و وکیــل او چنیــن خبــری 
ــازمان  ــر س ــوق دان و مدی ــدر، حق ــادی ص ــد. ش ــب کردن را تکذی
»عدالــت بــرای ایــران« کــه اولیــن منتشــرکننده ایــن خبــر بــوده، 
ــرو«  ــگ »آب ــه فرهن ــدی ب ــرای پایبن ــواده ب ــه خان ــد اســت ک معتق
ــن  ــه ای ــانه ای ک ــگار و رس ــرده و روزنامه ن ــب ک ــر را تکذی ــن خب ای
ــد اصــل »بی طرفــی« را رعایــت نکــرده  تکذیبیــه را منتشــر کرده ان
ــد:  ــن ســازمان آن را منتشــر کرده  ان ــدون پرســیدن ســوال از ای و ب
ــگاری  ــا روزنامه ن ــه ب ــویم ک ــی ش ــه م ــا متوج ــدت م »در درازم
ــنت ها  ــار س ــگار گرفت ــه روزنامه ن ــتیم؛ بلک ــه رو نیس ــرف روب بی ط
ــران آورده.  ــه خــارج از ای ــا خــودش ب ــه ب ــی اســت ک و فرهنگ های
ــر هــر چیــز  ــواده مصلحــت دانســته ب در واقــع آن چیــزی کــه خان

ــی برتــری دارد«.  دیگــری حتــی خواســت زندان
امــا مهــدی جامــی مدیــر ســابق رادیــو زمانــه و کارشــناس رســانه، 

نظــر متفاوتــی دارد. 
جامــی در ایــن خصــوص بــه »حقــوق مــا« گفــت: »مــن ترجیــح می 
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حقوق ما

رســانه ها  توســط  بشــر  حقــوق  مســتقیم  نقــض  نمونه هــای  از 
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 

ــق و  ــه تحقی ــوم ک ــن مفه ــه ای، بدی ــه شــکل حرف ــت ب ــدم فعالی ـ ع
گــردآوری اطاعــات بــه شــکل حرفــه ای صــورت نگیــرد و بــه دالیــل 
ــی  ــوع، تمام ــک موض ــه ی ــن ب ــک در پرداخت ــا ایدئولوژی ــی ی سیاس

ــود.  ــه نش ــر گرفت ــب آن در نظ جوان
ـ حمایــت از موضــع یــک طــرف سیاســی، اجتماعــی یــا ایدئولوژیــک 
ــود را  ــر خ ــه نظ ــت ک ــانی اس ــر انس ــق ه ــن ح ــا ای ــخص. طبیعت مش
داشــته باشــد، بــه شــرطی کــه ایــن نظــر بــر روی کار حرفــه ای او در 

ــذارد.  ــر نگ ــانی تاثی ــه اطاع رس زمین
ـ عــدم انتشــار کامــل حقایــق در مــورد یــک موضــوع بــه طــوری کــه 
هــدف از ایــن سانســور، تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی بــه ســود یــک 

گــروه خــاص باشــد. 
ـ ارایــه یــک تصویــر ناقــص از بعضــی گروه هــای یــک جامعــه  کــه ایــن 
موضــوع بــه شــکل خــاص در مــورد گروه هــای اقلیــت یــا اپوزیســیون 

یــا زنــان مشــاهده می شــود. 
ــل  ــی مث ــد از راه های ــر می توان ــوق بش ــتقیم حق ــر مس ــض غی ــا نق ام
ــده،  ــک پرون ــان« ی ــا »متهم ــم« ی ــخصات »مته ــس و مش ــار عک انتش
ــه خاطــر  ــف ب ــا گروه هــای مختل ــراد ی ــه اف ــا حمــات علی همراهــی ب
ــکوت  ــی س ــا حت ــا و ی ــی آنه ــا عقیدت ــی ی ــای سیاس موضعگیری ه
ــورت  ــر ص ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــی م ــورد برخ ــردن در م ــار ک اختی

ــرد.  گی
• نقشرسانههادرجلوگیریازنقضحقوقبشر

ــش  ــاص، نق ــورت خ ــه ص ــا ب ــی و روزنامه ه ــکل کل ــه ش ــانه ها ب رس
زیــادی در بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر در هــر کشــوری دارنــد؛ چــرا 
ــاش  ــه شــکل ســریع ف ــوارد نقــض حقــوق بشــر را ب ــد م کــه می توانن
کــرده و بــه مــرور نوعــی بازدارندگــی در برابــر نقــض حقــوق انســان ها 
ــرای تحقــق ایــن هــدف، راه کارهــای متفاوتــی وجــود  ایجــاد کننــد. ب

دارد:
ـ نظارت و کنترل اهرم های اجرایی دولت ها

ـ نظــارت بــر بودجــه عمومــی و منابــع و روش هزینه کــرد آن و 
میــزان بودجــه ای کــه بــرای حفــظ نظــام حاکــم بــه موسســات امنیتــی 

ــود ــاص داده می ش ــی اختص و نظام
ـ نظــارت بــر رفتــار حکومــت و تطبیــق آن بــا نــص قانــون و کنتــرل 
ایــن موضــوع کــه کــدام فعالیت هــای دولــت در راســتای حفــظ منافــع 

شــهروندان نیســت
ـ نظــارت بــر مــوارد نقــض حقــوق بشــر 
در خــارج از موسســات دولتــی، مثــل آزار 
و اذیــت کــودکان یــا زنــان در خانواده هــا 
و  کــودکان  تحصیــل  از  ممانعــت  یــا 
بازخواســت از دولــت بــرای ایفــای نقــش 
مهم تــر و فعال تــر در مقابلــه بــا ایــن 

ــوارد نقــض. م
در  قانون مــداری  فرهنــگ  ایجــاد  ـ 
ــا  ــردن آنه ــنا ک ــق آش ــهروندان از طری ش
ــال  ــه در قب ــی ک ــان و وظایف ــا حقوق  ش ب

ــد ــه دارن جامع
ـ اهمیــت دادن بــه موضــوع فســاد، چــرا 

ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــواردی اس ــن م ــی از خطرناک تری ــاد یک ــه فس ک
ــود.  ــر می ش ــوق بش ــض حق نق

• عواملموثردرفعالیتحقوقبشریرسانهها
هــر رســانه ای بــرای این کــه بتوانــد بــه شــکل آزاد و مســتقل فعالیــت 
ــر  ــوق بش ــگ حق ــترش فرهن ــوب گس ــت اش در چارچ ــرده و فعالی ک
جــای بگیــرد، بایــد در درجــه نخســت مســتقل باشــد؛ بدیــن مفهــوم 
ــدات  ــوای تولی ــد در محت ــانه نتوان ــی رس ــی مال ــا حام ــک ی ــه مال ک
ــدرت در  ــاب ق ــت اصح ــماری از دخال ــوارد بی ش ــد. م ــت کن آن دخال
رســانه ها وجــود دارد کــه در نهایــت منجــر بــه از بیــن رفتــن اســتقال 

رســانه شــده اســت. 
ــرای  ــل ب ــد از آزادی کام ــانه بای ــک رس ــای ی ــگاران و اعض روزنامه ن
ــه مفهــوم اســتقال کامــل  بیــان نظــر خــود برخــوردار باشــند. ایــن ب
تحریریــه از مســوولین اداری یــک رســانه اســت. در عیــن حــال،  بایــد 
قوانینــی بــرای حمایــت از روزنامه نــگاران و اســتقال آنهــا و همچنیــن 
حــق آنهــا بــرای پیگیــری بــی حــد و مــرز یــک موضــوع وجــود داشــته 

باشــد. 
• عواملموثردرعدمفعالیتحقوقبشریرسانهها

بســیاری از روزنامه نــگاران درک درســتی از مفهــوم حقــوق بشــر 
نداشــته و بــه خاطــر ایــن نقــص اطاعــات از کنــار بســیاری از خبرهــای 
ــر  ــن امــر تاثی ــه نقــض حقــوق بشــر عبــور می کننــد کــه ای ــوط ب مرب

ــذارد.  ــانه ها می گ ــری رس ــوق بش ــت حق ــد فعالی ــر رون ــی ب منف
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه موضوع ــی ب ــانه ها وقت ــر، برخــی رس از ســوی دیگ
ــا حــوادث  ــار سیاســی ی ــا را در رده اخب ــد، آنه ــوق بشــر می پردازن حق
ــوان  ــه عن ــد ب ــا بای ــل خبره ــن قبی ــه ای ــی ک ــد، در حال جــای می دهن

ــوق بشــر پوشــش داده شــود.  ــار نقــض حق اخب
ــودن  ــی ب ــرد، فصل ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــری ک ــکل دیگ مش
پرداختــن بــه موضــوع حقــوق بشــر اســت، بــه صورتــی کــه بســیاری 
ــر  ــوق بش ــی حق ــل روز جهان ــی مث ــرایط خاص ــا در ش ــانه ها تنه رس
ــوع  ــن موض ــه ای ــر ب ــوق بش ــا حق ــط ب ــبت های مرتب ــر مناس ــا دیگ ی

می پردازنــد. 
ــانی  ــه اطاع رس ــکات در زمین ــن مش ــی از بزرگ تری ــت یک  در نهای
اخبــار  دادن  اولویــت  و  بشــری، سیاســت زدگی رســانه ها  حقــوق 

ــت.  ــایل اس ــر مس ــه دیگ ــی ب سیاس
ــود و  ــوق خ ــا حق ــه ب ــه مخاطــب بیشــتر از آنک ــب جامع ــن ترتی بدی
بــه شــکل کلــی مفهــوم حقــوق بشــر آشــنا شــود، در مســیر پیگیــری 

ــرد.  ــرار می گی ــره ق ــی روزم ــای سیاس خبره

یادداشت
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آیداقجر



حقوق ما گفت وگو

دهــم اینجــا نظــر رضــا معینــی ـ 
مســوول بخــش فارســی ســازمان 
را  ـ  مــرز  بــدون  گزارش گــران 
بیــاورم کــه در همین موضــوع از او 
پرســیده بــودم و گفتــه بــود: »همه 
ــا  ــه خانواده ه ــد ک ــاالن می دانن فع
ــد  ــتند و بای ــویه هس ــط دو س راب
ســالم بماننــد تا بــا قــدرت مذاکره 
و شــرایط را بــرای زندانیــان بهتــر 
کننــد. اگــر مــا آن هــا را بــه بــازی 
اعمــال فشــار خــود بکشــیم، عمــا 
زندانــی را از ایــن امــکان مصالحــه 
کرده ایــم.  محــروم  مذاکــره  و 
ایــن از زمــان شــاه وجــود داشــته 
و  مجاهدیــن  سیاســت  اســت. 
برخــی گروه هــای چــپ ایــن بــود 
ــواده را  ــصت خان ــال ش ــه در س ک
بــه تشــکیات کشــاندند و نتیجــه 
آن محــروم شــدن زندانیــان از حــق دفــاع بــود«. بنــا بــر 
ــی  ــت از زندان ــه حمای ــت ک ــن اس ــی ای ــاله اصل ــن مس ای
ــرح  ــواده او مط ــنجی خان ــوب مصلحت س ــد در چارچ بای
شــود. وانگهــی از نظــر خبــری هــم خانــواده منبــع درجــه 
ــدارد  ــواده ن ــه خان ــم ک ــری داری ــا خب ــر م ــت. اگ اول اس
بحــث دیگــری اســت؛ امــا در اغلــب مــوارد خانــواده منبــع 
خبــر اســت و بایــد منبــع خبــر هــم بمانــد و طبعــا مثــل 
هــر خبــر دیگــر منافــع منبــع خبــری بایــد دیــده شــود و 

ــد«.  ــرم بمان محت
شــادی صــدر معتقــد اســت کــه در مســایلی کــه تابوهــای 
جامعــه ایــران را در خــود پنهــان دارد اگــر روزنامه نــگاری 
اخبــار این چنینــی را منتشــر نکنــد یــا در تهیــه گــزارش 
ــر  ــت تاثی ــد، »تح ــت نکن ــی را رعای ــل بی طرف ــود اص خ
بیشــتر  تقریبــا  برآمــده.  آن  از  کــه  اســت  فرهنگــی 
ــدند  ــغول ش ــه مش ــن قضی ــه روی ای ــی ک روزنامه نگاران
ــتند. در  ــاله داش ــدن زن مس ــکارت و ب ــا ب ــدند ب ــا نش ی
ــت  ــل ذهنی ــز درســت مث ــگار نی ــت خبرن ــه ذهنی حالی ک
ســنتی  مفاهیــم  بازتولیــد  باعــث  و  اســت  خانــواده 
می شــود. یعنــی بــه رســمیت شــناختن ایــن کــه خانــواده 
مالــک بــدن زن اســت«. ایــن حقــوق دان چنیــن انتقــادی 
را بــه خانواده هــای زندانیــان دهــه شــصت نیــز وارد کــرده 
ــت  ــم خواس ــی علی رغ ــای فرهنگ ــل تابوه ــه دلی ــه ب ک
یــک زندانــی، اخبــار مربــوط بــه »تجاوزهــای جنســی« یــا 
ــد. ــل نکردن ــدان منتق ــه خــارج از زن ــکارت« را ب »تســت ب

امــا مــواردی نیــز وجــود دارد کــه روزنامه نــگار یــا رســانه 
ــا شــخصی  ــی ی ــد امــا خــود زندان از یــک خبــر مطمئن ان
کــه مقصــود خبــر اســت بــه هــر دلیلــی موافــق نشــر آن 
ــاق  ــرد و اخ ــد ک ــه بای ــواردی چ ــن م ــت. در چنی نیس

ــد؟  ــه می گوی ــانه چ رس
ــای  ــاله از »بزنگاه ه ــن مس ــه ای ــت ک ــد اس ــی معتق جام
ــی  ــم کل ــورد آن حک ــوان در م ــه نمی ت ــوار« اســت ک دش
ارایــه داد: »زمانــی فــرج ســرکوهی در آن داســتان مشــهور 
ــه  ــم. چ ــرش را کار می کردی ــد خب ــا بای ــود و م ــار ب گرفت
ــب  ــی را تکذی ــار، چیزهای ــت فش ــم؟ او تح ــد می کردی بای

می کــرد و مــا می دانســتیم کــه چیزهایــی را پنهــان 
می کنــد؛ امــا مــا نمی توانســتیم تکذیــب او را نادیــده 
بگیریــم. بایــد هــر دو ســوی قضیــه را مطــرح می کردیــم. 
ــایعاتی را  ــودش ش ــرکوهی خ ــای س ــم آق ــد می گفتی بای
کــه مطــرح شــده تکذیــب می کنــد؛ امــا مســاله ایــن اســت 
کــه روشــن نیســت خــودش در چــه شــرایطی قــرار دارد و 
آیــا بــه انــدازه کافــی احســاس امنیــت می کنــد یــا نــه. یــا 
کســی را بــه دادگاه برده انــد بــه اتهــام اینکــه فســاد مالــی 
ــن  ــد و ممک ــت باش ــت درس ــن اس ــت. ممک ــته اس داش
ــه  ــی را ب ــم فان ــد بگویی ــن بای ــر ای ــا ب ــد. بن ــت نباش اس
ــد  ــت او می گوین ــدان بازداش ــی منتق ــد؛ ول ــدان برده ان زن
ــر دو  ــب ه ــن ترتی ــا بدی ــزه سیاســی دارد ت ــا انگی اتهام ه
احتمــال را پوشــش داده باشــیم. امــا در مــورد جــان افــراد 
بایــد بســیار محتــاط بــود و از هرگونــه تنــدروی خــودداری 
کــرد. در ایــن مــورد سیاســت های ســردبیری در هــر 

ســازمان رســانه ای اســاس اســت«. 
»شــتاب«  از  انتقــاد  ضمــن  نیــز  صــدر  شــادی 
تکذیبیه هایــی  انتشــار  در  رســانه ها  و  روزنامه نــگاران 
ــزوم  ــه ل ــی رخ داد ب ــا فرقدان ــورد آتن ــه در م ــد آن چ مانن
اســتفاده روزنامه نــگار از دو منبــع اشــاره کــرد: »کار 
ــک  ــرف ی ــر دو ط ــه ه ــد ک ــن باش ــتی ای ــگار بایس خبرن
ــع  ــد. بســیاری، اصــل مهــم دو منب ــاق را پوشــش ده اتف
داشــتن را نقــض می کننــد، چــرا کــه در شــرایط ایــران در 
برخــی مــوارد ایــن  اصــل کــه هــر خبــری بایــد دو منبــع 
داشــته باشــد یــا یــک مقــام رســمی آن را تایید کنــد اصا 
ــورد  ــه درد می خ ــی ب ــا جای ــد ت ــدارد. آن قواع ــی ن کارای
ــا  ــگاران ی ــن روزنامه ن ــی ای ــات ذهن ــع منوی ــه نف ــه ب ک

رســانه ها باشــد«. 
وی همچنیــن معتقــد اســت کــه تاثیــر عــدم انتشــار ایــن 
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــن درد و رنج ــده گرفت ــار »نادی اخب
ــازه  ــن اج ــر »ای ــی متحمــل شــده« و از طــرف دیگ زندان
ــال  ــا خی ــه ب ــد ک ــال می ده ــن اعم ــان ای ــه مرتکب را ب
ــه  ــد؛ چراک ــه دهن ــی ادام ــن اقدامات ــه چنی ــری ب راحت ت
ــه  ــت می گشــاید و ن ــن حقیق ــه گفت ــان ب ــی ده ــه قربان ن
ــت  ــه از او حمای ــد، جامع ــزی بگوی ــی چی ــم قربان ــر ه اگ

ــد«.  ــز می کنن ــرد نی ــس او را ط ــه برعک ــد؛ بلک می کن
ــه  ــکارت اقدامــی اســت کــه روزان ــن تســت ب ــه گرفت البت
زنــان بازداشــت شــده ی بســیاری بــه آن دچــار می شــوند. 
ــاط نامشــروع  ــه ارتب ــی ک ــه اتهام ــال هرگون ــور مث ــه ط ب
ــت  ــن تس ــه گرفت ــر ب ــد، منج ــته باش ــراه داش ــه هم را ب
ــا  ــه آی ــود ک ــت ش ــرای دادگاه ثاب ــا ب ــود ت ــکارت می ش ب

ــر. ــا خی متهــم رابطــه ای داشــته ی
ــه در  ــت ک ــی اس ــز اقدام ــال نی ــش واژین ــن آزمای  گرفت
بــرای  جهــان  جنایــی  ـ  قضایــی  پرونده هــای  تمــام 
مشــخص شــدن احتمــال تجــاوز جنســی انجــام می شــود. 
اگــر مقصــود در این جــا گرفتــن تســت بــکارت بــه عنــوان 
ــیاری  ــان بس ــود؛ زن ــرح ش ــده« مط ــی »تحقیرکنن اقدام
ــرار  ــورد آزار ق ــدام م ــن اق ــا ای ــران ب ــه در ای ــتند ک هس

می گیرنــد. 
امــا آیــا جغرافیایــی کــه خبــر در آن اتفــاق افتــاده 
ــوق  ــگاری حق ــرای روزنامه ن ــد در اصــول مطــرح ب می توان
ــه  ــا توجــه ب ــا بایســتی ب بشــری تاثیــر داشــته باشــد؟ آی
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حقوق ما گفت وگو

ــف نحــوه  ــی مختل ــود در مناطــق جغرافیای ــای موج بحران ه
ــن  ــر از ای ــا را فرات انعــکاس خبــر را تغییــر داد؟ مثــا اگــر پ
ــه جنگ هــای آشــکار مثــل أفغانســتان و عــراق  بگذاریــم و ب
ــا  ــن جغرافی ــم، ای ــران بپردازی ــوش در ای ــای خام ــا جنگ ه ی

ــانه ای دارد؟  ــش رس ــری در پوش ــه تاثی چ
جامــی معتقــد اســت کــه بــه طــور کلــی و عمومــی جــواب 
»مثبــت« اســت: »یعنــی روزنامه نــگاری اصــوال روزنامه نــگاری 
در کانتکســت اســت و بــدون آن روزنامه نــگاری معنــا نــدارد. 
هــر تیتــری و هــر خبــری در هــر زمانــی قابل انتشــار نیســت؛ 
چــرا کــه در یــک ظــرف اجتماعــی معیــن می توانــد معناهــای 
مختلفــی بدهــد. اســتثنا هــم همیشــه می تــوان قایــل شــد، 
ــارج  ــگاری خ ــه از روزنامه ن ــای کار و گرن ــه در پایه ه ــا ن ام

شــده ایم.
ــود  ــتثنایی وج ــم، اس ــره نکنی ــر دروغ مخاب ــه خب  در اینک
ــزارش  ــود گ ــور می ش ــم دو ج ــت ک ــا را دس ــدارد. جنگ ه ن
چارچــوب  در  و  روانــی  عملیــات  چارچــوب  در  کــرد: 
خبررســانی حرفــه ای. ایــن دومــی البتــه در میــان زد و 
خوردهــا کار بســیار دشــواری اســت و در عمــل، فــرد همیشــه 
ناچــار اســت احتیــاط زیــادی بــه خــرج دهــد تــا بتوانــد بــه 

ــد«.  ــرد بمان ــدان نب ــر در می ــوان ناظ عن
یــا  بشــر  حقــوق  فعــاالن  بــه  کــه  دیگــری  انتقــاد 
روزنامه نــگاران فعــال در رســانه های حقــوق بشــری وارد 
ــعی  ــروه س ــن گ ــت. ای ــازی« اس ــاله »خبرس ــود، مس می ش
می کننــد در مــواردی بــا خبرســازی، توجــه داخلــی و 
ــا مقصــود  ــی ی ــک زندان ــه ســمت ی ــی را ب ــه بین الملل جامع
خبــر ســوق دهنــد. ایــن اقــدام حتــی گاه تــا انتشــار اخبــار 
دروغ نیــز پیــش مــی رود و بعدتــر کــه صحــت آن زیــر ســوال 
ــد. در  ــار می کنن ــکوت اختی ــل اش س ــرا در مقاب ــی رود اکث م
مــواردی حکــم یــک زندانــی محکــوم بــه اعــدام بــه اجــرای 
ــی  ــی اجرای ــا مشــخص نیســت چــه زمان احــکام مــی رود، ام
ــد.  ــاق می افت ــازی اتف ــن خبرس ــرای همی ــد. ب ــد ش خواه

ــه  ــگاری ب ــف روزنامه ن ــا ص ــت در این ج ــد اس ــی معتق جام
ــت ها  ــود: »اکتیویس ــدا می ش ــم ج ــل از اکتیویس ــکل کام ش
ــه  ــورد عاق ــات م ــد موضوع ــور مایل ان ــر ط ــد ه ــق دارن ح
خــود را پیگیــری کننــد؛ امــا نمی تواننــد از روزنامه هــا و 
ــا  ــته، کار آن ه ــم بس ــند چش ــته باش ــار داش ــانه ها انتظ رس
را پوشــش بدهنــد. مســاله عملیــات روانــی را نبایــد بــا 
روزنامه نــگاری آمیخــت. هــر کــدام راه و مســیر خــود را 
ــوارد  ــی در م ــات روان ــه عملی ــن اســت ک ــت ای ــد. واقعی دارن
متعــدد جــواب می گیــرد، امــا هــر چیــزی کــه جــواب بگیــرد 

نیســت«.  روزنامه نــگاری 
ــر  ــت از نظ ــا اکتیویس ــگار ب ــان روزنامه ن ــی می ــرق اساس ف
ایــن کارشــناس رســانه آن اســت کــه »یکــی در بنــد 
ــی  ــذاری آن ــد تاثیرگ ــری در بن ــت و دیگ ــر اس ــت خب صح
ــرش  ــه خب ــدارد ک ــی ن ــی توجه ــت خیل ــی. اکتیویس و عمل

ــت.  ــت اس ــدر درس چق
او از هــر بهانــه ای بــرای بســیج مخاطــب در جهــت اهــداف اش 
بهــره می بــرد. ایــن بــه خــودی خــود بــد نیســت، امــا وقتــی 
بــه صحــت و ســقم خبــر بی اعتنــا باشــد، مشــکات متعــددی 
ــگار، توصیف گــر اســت  ــه عــاوه روزنامه ن درســت می کنــد. ب
و در تحــوالت از آن چــه اتفــاق افتــاده پیش تــر نمــی رود؛ امــا 

اکتیویســت امیــد خــود را جــزو خبــر مطــرح می کنــد«. 

جامــی معتقــد اســت »ممکــن 
هم زمــان  روزنامه نــگاری  اســت 
ــن دو  ــد و ای ــم باش ــت ه اکتیویس
حــوزه را بــه هــم پیونــد بزنــد. 
روزنامه نــگاری  آن  نتیجــه  امــا 
ــح اش  ــود. توضی ــد ب ــی نخواه خوب
ــن دو  ــت. ای ــده نیس ــی پیچی خیل
حــوزه یکــی توصیفــی اســت یکــی 
ــی  تهییجــی و تحریکــی. مــن زمان
ــان  ــراض مخاطب ــه اعت ــخ ب در پاس
رادیــو زمانــه در نحــوه پوشــش 
ــگاه  ــی  در دانش ــک ناآرام ــر ی خب
ــرق اســت  ــه »ف ــتم ک ــران نوش ته
ــگاه  ــم »دانش ــه بگویی ــن این ک بی
ــم  ــا بگویی ــاآرام اســت« ی تهــران ن
»دانشــگاه تهــران کلیــد اعتراضــات 
دانشــجویی را زد« )کــه تیتــر یکــی 
ــر  ــی خب ــود(. اول ــایت ها ب از وب س

اســت و ژورنالیســم و دومــی  تحریــک و اکتیویســم«. در 
ــد گفــت  ــگاری هــم بای ــه بحــث کمپیــن و روزنامه ن پاســخ ب
ــرایطی  ــه ش ــرض ب ــن اســت خــودش معت ــگار ممک روزنامه ن
باشــد؛ امــا کارش اعتــراض میدانــی نیســت، بلکــه خبررســانی 

ــت«.  ــدان اس از آن می
ــرای مردمــی کــه عمیقــا  او همچنیــن معتقــد اســت کــه »ب
دســت بــه گریبــان ســوظن هســتند، اولیــن کار حقوق بشــری 
ــر بســتر تردیــد هیــچ  کاری  ایجــاد اعتمــاد اســت؛ چراکــه ب
ــگاری،  ــرای روزنامه ن ــی ب ــه اساس ــد. نکت ــه نمی رس ــه نتیج ب
ایجــاد اعتمــاد و حفــظ اعتمــاد اســت؛ وگرنــه دیگــر معلــوم 
ــرای  ــنویم ب ــم و می ش ــانه می  خوانی ــه در رس ــود آن چ نمی ش
مصلحتــی مطــرح شــده یــا توصیــف واقعیتــی اســت. رســانه 
بایــد محافــظ ایــن اعتمــاد باشــد چــون مســایل اجتماعــی در 
طیــف وســیعی در رســانه منعکــس می شــود و بــدون اعتمــاد 
مخاطــب، رابطــه مخــدوش شــده و دیگــر ســنگ روی ســنگ 

ــود«.  ــد نمی ش بن
ــگاری  ایــن کارشــناس رســانه همچنیــن در تحلیــل روزنامه ن
ــواردی اشــاره  ــه م ــوق بشــری رســانه های فارســی زبان ب حق
ــده«  ــکات عم ــا را »مش ــه ای آن ه ــگاه حرف ــه از ن ــرد ک ک
می دانــد: »آدم هــای شــناخته  شــده و موثــق رســانه ای پشــت 
ایــن کارهــا و رســانه ها نیســتند. روش هــای خبرگیــری ایــن 
عمــدی  خبرســازی های  اســت.  نامطمئــن  وب ســایت ها 
بــه منابــع جهانــی مثــل  و سیاســی کاری وجــود دارد. 
متصــل  بین المللــی  عفــو  و  مــرز  بــدون  گزارش گــران 
نیســتند. هــدف آســان کــردن شــرایط زنــدان بــرای زندانــی، 
ــا  ــی در آن ه ــم سیاس ــت. اکتیویس ــه اس ــورد توج ــر م کم ت
آموزش هــای  حرفــه ای.  خبرنویســی  تــا  اســت  بیشــتر 

حرفــه ای روزنامه نــگاری در آن هــا کم رنــگ اســت.
ــد  ــر می دهن ــار و خب ــا آم ــری م ــوق بش ــایت های حق  وب س
و گــزارش تهیــه می کننــد. این هــا همــه خــوب اســت؛ اگــر 
ــه  ــق تهی ــد موث ــی نیســت. بای ــا کاف خــوب انجــام شــود، ام
ــا همــکاری و  ــم ب ــه ای داشــته باشــد و ه ــد حرف شــود و دی
ــه  ــی تهی ــری جهان ــوق بش ــر حق ــای معتب ــر نهاده ــر نظ زی

شــود«. 

صفحه 11/ شامره بیست و دوم

مهدی جامی:
اکتیویست ها 
حق دارند هر 
طور مایل اند 
موضوعات مورد 
عالقه خود را 
پیگیری کنند؛ 
اما نمی توانند 
از روزنامه ها و 
رسانه ها انتظار 
داشته باشند 
چشم بسته، 
کار آن ها را 
پوشش بدهند. 
مساله عملیات 
روانی را نباید 
با روزنامه نگاری 
آمیخت. هر کدام 
راه و مسیر خود 
را دارند. واقعیت 
این است که 
عملیات روانی 
در موارد متعدد 
جواب می گیرد، 
اما هر چیزی 
که جواب بگیرد 
روزنامه نگاری 
نیست. 

شادی صدر:

کار خبرنگار 
بایستی این 

باشد که هر دو 
طرف یک اتفاق 
را پوشش دهد. 

بسیاری، اصل 
مهم دو منبع 

داشتن را نقض 
می کنند، چرا 
که در شرایط 

ایران در برخی 
موارد این  اصل 

که هر خبری 
باید دو منبع 

داشته باشد یا 
یک مقام رسمی 
آن را تایید کند 

اصال کارایی 
ندارد. آن قواعد 
تا جایی به درد 

می خورد که 
به نفع منویات 

ذهنی این 
روزنامه نگاران یا 

رسانه ها باشد. 



حقوق ما

در پرداختــن بــه مســاله اقلیت هــای اتنیکــی و مذهبــی در ایــران، یکــی 
از نــکات قابــل توجــه تبعیــض در اطاع رســانی دربــاره مشــکات و 
ــانی  ــا اطاع رس ــاس ب ــض را در قی ــن تبعی ــت. ای ــن اقلیت هاس ــایل ای مس
دربــاره مســایل مرتبــط بــا اکثریــت و در میــزان و محتــوای اخبــار منتشــر 

ــد. ــوان دی ــا می ت ــاره اقلیت ه ــده درب ش
ــی  ــل زندگ ــق مح ــاختاری در مناط ــکات س ــی و مش ــیت سیاس حساس
ایــن  بــر  اعمــال شــده  قانونــی  البتــه محدودیت هــای  و  اقلیت هــا 
ــت موجــب  ــای اقلی ــت در برخــی از جریان ه ــه مقاوم ــل ب ــا و می اقلیت ه
می شــود همیشــه خبــری از آنــان بــرای انعــکاس در رســانه وجــود داشــته 
باشــد؛ امــا در عمــل لحــاظ کــردن برخــی خطــوط قرمــز نانوشــته موجــب 
می شــود عــاوه بــر رســانه های داخــل کــه محدودیت هــای زیــادی بــرای 
ــارج  ــا مســتقل خ ــانه های اپوزیســیون و ی ــد، در رس ــری آزاد دارن کار خب
ــزان  ــا می ــار اقلیت هــا تناســبی ب ــه اخب ــا پرداختــن ب ــران هــم عموم از ای
ــوای  ــد و محت ــته باش ــا نداش ــه آن ه ــوط ب ــود مرب ــا موج ــای واقع خبره
اخبــار آن هــا هــم در مــواردی بازتاب دهنــده یــک نــگاه کلیشــه ای باشــند 
ــامی/ ــت داری اس ــی و حکوم ــم آریای ــزش ناسیونالیس ــول آمی ــه محص ک

شــیعی است.
ــت  ــزی اس ــی، چی ــای واقع ــر در فض ــا موث ــته ام ــای نانوش ــط قرمز ه خ

ــه  ــن زدن ب ــز از دام ــی و پرهی ــدت مل ــظ وح ــرورت »حف ــل ض ــه اص ک
عایــق قومــی« خوانــده می شــود. بــه ایــن ترتیــب ایــن تصــور کــه خبــر 
رســانی مرتــب و مســووالنه از محرومیت هــا یــا مشــکات مناطقــی مثــل 
ــه در  ــد موجــب تشــدید عایــق واگرایان ــا بلوچســتان می توان کردســتان ی
ایــن مناطــق شــود، اخبــار ســتم بــه آن هــا را بــه حاشــیه می رانــد. فراموش 
ــه  ــا رســمیت بخشــیدن انحصــاری ب نکنیــم کــه قوانیــن داخلــی ایــران ب
ــل برخــی  ــه مذهــب شــیعه و تحمی ــری بخشــیدن ب ــان فارســی و برت زب
ــن  ــال ای ــرای اعم ــتر الزم ب ــا، بس ــر اقلیت ه ــی ب ــای قانون محدودیت ه

تبعیض هــا را فراهــم می کننــد.
ــه ای و  ــر حرف ــری غی ــه جهت گی ــانی ک ــر رس ــی از خب ــوزه  خاص ــا ح ام
ــی را  ــای ایران ــوط اقلیت ه ــار مرب ــاب اخب ــانه ها در بازت ــز رس تبعیض آمی
بیــش از هــر حــوزه دیگــری آشــکار می ســازد، حــوزه زندانیــان سیاســی/

عقیدتــی اســت. اســتاندارد دوگانــه رســانه ها در ایــن حــوزه خــاص بیــش از 
هــر حــوزه دیگــری نمایــان می شــود. زندانیــان سیاســی/عقیدتی اقلیــت در 
واقــع آن بخشــی از جامعــه اقلیــت هســتند کــه سیســتم امنیتــی و قضایی 
ــه  ــر درســتی نگرانی هــای امنیتــی اش ب ــه عنــوان شــاهدی ب می خواهــد ب
ــز برخــی از  ــد اطاع رســانی نی همــه گان نشــان دهــد و متاســفانه در رون
ــان  ــه و آن را در کارش ــگاه را پذیرفت ــن ن ــگاران همی ــانه ها و روزنامه ن رس

ــد. ــاب می دهن بازت
ــاظ  ــی و از لح ــتگاهی سیاس ــامی، دس ــوری اس ــی جمه ــتگاه قضای دس
قضایــی نامعتبــر اســت؛ زیــرا در پرونده هــای سیاســی، عقیدتــی و حقــوق 
ــر  ــت و نظ ــاس خواس ــر اس ــی و ب ــای سیاس ــا انگیزه ه ــات ب ــری قض بش
دســتگاه های امنیتــی رای صــادر می کننــد. دســتگاه امنیتــی ایــن نظــام 
نیــز نــه یــک ســازمان مــدرن اطاعاتــی کــه دســتگاه ســرکوب و حــذف 

مخالفــان و منتقــدان اســت.

یادداشت
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حقوق ما یادداشت

عــدم تردیــد در درســتی گــزاره بــاال قاعدتــا بایــد موجــب  شــود 
ــگام  ــی هن ــگاران ایران ــوق بشــر و روزنامه ن ــاالن حق ــران سیاســی، فع ناظ
ــا محکومــان  ــاره متهمــان و ی ــا اطاع رســانی درب گفت وگــو و نوشــتن و ی
پرونده هــای سیاســی، بــه اصــل برائــت توجــه کننــد و عــاوه بــر دفــاع از 
حقــوق بنیادیــن هــر متهمــی ـ فــارغ از جرمــی کــه مرتکــب شــده اســت 
ــوع  ــن ن ــات در ای ــودن اتهام ــی ب ــر حقوق ــان و غی ــی متهم ــر بی گناه ـ ب

ــد. ــد کنن ــا تاکی پرونده ه
ــان سیاســی و  ــه متهم ــت دارد ک ــادآوری از آن رو اهمی ــاره و ی ــن اش ای
ــه(  ــا ظالمان ــه ی ــود )عادالن ــن موج ــاس قوانی ــر اس ــی ب ــی گاه حت عقیدت
جرمــی مرتکــب نشــده اند و لــذا دفــاع از آن هــا همچــون متهمانــی 
ــر  ــدون درنظ ــان، ب ــاره وضعیت ش ــوری درب ــانی ف ــر و اطاع رس بی تقصی

ــد.  ــف می یاب ــت مضاع ــا، اهمی ــی آن ه ــای سیاس ــن باوره گرفت
بــه نظــر می رســد هرچنــد عمــوم روزنامه نــگاران و فعــاالن ایرانــی 
ــد نداشــته  حقــوق بشــر در درســتی مفــروض نخســت ایــن نوشــته تردی
ــتگی های  ــی، وابس ــای سیاس ــد باوره ــاره ش ــه اش ــا چنان ک ــند؛ ام باش
ــان  ــان و محکوم ــی از زندانی ــی برخ ــای مبارزات ــا روش ه ــازمانی و ی س
ــرده و در  ــر ک ــاالن را متاث ــگاران و فع ــت، روزنامه ن ــی/عقیدتی اقلی سیاس
ــدون  ــانی ب ــاره ایشــان، از اصــل اطاع رس ــانی درب ــا اطاع رس ــو و ی گفتگ
تبعیــض و آزادانــه عــدول می کننــد و ایــن متهمــان را همچــون مجرمانــی 

ــوند. ــازات ش ــد مج ــده اند و بای ــب ش ــی مرتک ــه جرم ــد ک می نگرن
ــت  ــابقه فعالی ــد س ــده و فاق ــناخته نش ــان ش ــی محکوم ــدای از برخ ج
ــه  ــه از حــق محاکم ــوند و البت ــم می ش ــه جاسوســی مته ــه ب سیاســی ک
ــن  ــی ای ــا قربان ــد و عموم ــروم بوده ان ــه مح ــک دادگاه عادالن ــدن در ی ش
نــگاه غیرحرفــه ای و تبعیض آمیــز می شــوند، چنان کــه اشــاره شــد 
اطاع رســانی،  در  دوگانــه  اســتانداردهای  قربانیــان  مطلــق  اکثریــت 
فعــاالن سیاســی/مدنی متعلــق بــه اقلیت هــای اتنیکــی و مذهبــی هســتند. 
البتــه همیشــه صــرف تعلــق زبانــی یــا هویتــی بــه یــک اقلیــت اتنیکــی یــا 
تعلــق مذهبــی بــه یــک جامعــه دینــی موجــب ســوظن اصحــاب رســانه 
نمی شــود و ایــن حــوزه و شــیوه فعالیــت و عایــق سیاســی یــا عقیدتــی 
ــد.  ــان می ران ــف مظنون ــه ص ــه او را ب ــت ک ــی اس ــی و مذهب ــم اتنیک مته
ــتانداردهای  ــا اس ــانی ب ــان اطاع رس ــتین قربانی ــد از نخس ــان را بای بهایی
دوگانــه دانســت. بــرای مدتــی طوالنــی از محکومــان زندانــی و یــا اعدامــی 
ــرده  ــا رســانه های اپوزیســیون و مســتقل اســمی ب ــل و ی ــی در محاف بهای
ــرای  ــا ب ــی آن ه ــا جاسوس ــدن، ی ــرده ش ــم ب ــورت اس ــد و در ص نمی ش
اســراییل مفــروض دانســته می شــد و یــا بــا تردیــد و اگــر و امــا در مــورد 
احتمــال بی گناهــی و ناعادالنــه بــودن رونــد دادگاهــی آنــان اظهــار نظــر 
ــه تدریــج و در ســال های اخیــر از ایــن لیســت  می شــد. بهاییــان البتــه ب
ــت  ــه حاکمی ــارج از حلق ــی خ ــر ایران ــون کم ت ــارج شــدند و اکن ــیاه خ س
ــا  ــر ب ــی براب ــی، حت ــی زندان ــان بهای ــق محکوم ــی، در بی گناهــی مطل فعل

قوانیــن ایــران، تردیــد دارد.  
ــق  ــی متعل ــان سیاســی و عقیدت ــوم زندانی ــوز عم ــی، هن ــن بدبین ــا ای ام
بــه اقلیت هــای اتنیکــی کــرد، عــرب و بلــوچ و اخیــرا تــرک و یــا اقلیــت 
ســنی مذهــب در ایــران را شــامل می شــود. بدبینــی کــه باعــث می شــود 
بخشــی از فعــاالن حقــوق بشــر و روزنامه نــگاران نیــز بــا فرامــوش کــردن 
ــدن در  ــی ش ــق دادگاه ــز از ح ــان نی ــن متهم ــه ای ــت و این ک ــل برائ اص
ــته  ــن دس ــن از ای ــد، در ســخن گفت ــره بوده ان ــه بی به ــک دادگاه عادالن ی
ــی و ادعاهــای مضحــک دســتگاه  ــر دســتگاه قضای ــان، آرا نامعتب از زندانی

امنیتــی ســرکوب دربــاره ایــن زندانیــان را معتبــر تلقــی کننــد.
پرســش اینجاســت کــه بــا چه معیــاری و بر اســاس چــه شــواهدی مدعا و 
احــکام یــک نظــام قضایــی رســوا دربــاره متهمــان سیاســی اقلیــت پذیرفته 
ــه  ــی عادالن ــد دادرس ــک رون ــاره در ی ــورد اش ــان م ــا متهم ــود؟ آی می ش
محکــوم شــده بودنــد؟ بــه وکیــل دسترســی آزادانــه داشــته اند؟ شــکنجه 
ــگاران  ــروه از روزنامه ن ــن گ ــت. همی ــم همین جاس ــه مبه ــده اند؟ نکت نش
ــه و  ــوه قضایی ــی ق ــتقال و بی طرف ــدان اس ــه فق ــد ک ــا می پذیرن عموم

ــده  ــزی ش ــض برنامه ری ــران در نق ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــابقه منف س
ــات،  ــال فشــار و شــکنجه در اخــذ اعتراف ــوق بشــر و اعم ــد حق و نظام من

ــد.  ــار می کن ــوق را بی اعتب ــای ف ــت در پرونده ه ــای حکوم ادعاه
ــای  ــاق نگرانی ه ــوزه و انطب ــن ح ــت در ای ــان حاکمی ــه گفتم ــا غلب ام
نبایــد  قاعدتــا  )کــه  مســتقل  روزنامه نــگاران  برخــی  و  اپوزیســیون 
نگرانی هــای سیاســی بــر کارشــان تاثیــر بگــذارد( بــا حکومــت جمهــوری 
ــی   ــات پنهان ــداف و نی ــه از اه ــی ک ــا و توهم ــاره اقلیت ه ــامی درب اس
ــی  ــا هنگام ــن دادگاه ه ــر ای ــم و نظ ــود حک ــب می ش ــد، موج ــا دارن آن ه
ــال  ــک فع ــه ی ــی ب ــور کل ــه ط ــا و ب ــان، دیگری ه ــه بی پناه ــت ب ــه نوب ک
ــه شــود »هیجــان  ــی شــده و گفت ــر تلق ــا می رســد معتب ــوق اقلیت ه حق
ــت  ــکل درس ــان مش ــرای بی گناه ــان ب ــاع از مجرم ــا دف ــوید ... ب زده نش

ــد«.  ــران گام برنداری ــعه ای ــاف توس ــت خ ــا در جه ــد ی نکنی
از  ایــن بدبینی هــا گاه چنــان شــدید می شــود کــه  مثــا یکــی 
ــواز را  ــه اه ــانی ک ــه کس ــد ک ــی می نویس ــته ایران ــگاران برجس روزنامه ن
»االحــواز« می خواننــد و آذربایجــان را »آزربایجــان« می نویســند مســوول 
ــتان  ــت خوزس ــوط نف ــگاه در خط ــای گاه و بی ــا و بمب گذاری ه انفجاره
ــه  ــانی غیرمنصفان ــب خبررس ــه موج ــی ک ــی افراط ــن بدبین ــتند. ای هس

دربــاره اقلیت هــا می شــود بــه دو علــت اصلــی برمی گــردد. 
ــای  ــات گروه ه ــداف و نی ــتن از اه ــی داش ــم آگاه ــت توه ــل نخس عام
ــوچ  ــا، اقلیت هــای اتنیکــی کــرد و عــرب و بل ــن مبن ــر ای اقلیــت اســت. ب
و اخیــرا تــرک )در معنــای سیاســی اقلیــت( همــه دنبــال کشــور مســتقل 
ــرای ایــن  خــود بــوده و همــه متهمــان  آنهــا هــم کســانی هســتند کــه ب
ــی  ــد. زندانیــان عقیدت ــا دشــمنان همــکاری کرده ان ــا ب هــدف جنگیــده ی
ــا القاعــده همــراه و  ســنی مذهــب همه گــی ســلفی جهــادی هســتند و ب
هم فکــر بــوده و آمــاده کشــتن دیگــران هســتند. بــه ایــن ترتیــب صحــت 
ــدا  ــگاران از ابت ــته از روزنامه ن ــن دس ــرای ای ــان ب ــورد ایش ــی در م داگاه

محــرز اســت.
ــط از  ــف غل ــی و تعری ــل سیاس ــت از عم ــم درک نادرس ــل دوم ه عام
ــد بســیاری  ــگاران معتقدن ــن گــروه از روزنامه ن ــی سیاســی اســت. ای زندان
ــداف سیاســی  ــزه و اه ــا انگی ــه می شــود ب ــه گفت ــان سیاســی ک از زندانی
ــا هــر نظــام سیاســی دیگــر مرتکــب اعمــال  علیــه جمهــوری اســامی ی
ــی  ــد زندان ــوان و نبای ــده اند را نمی ت ــه ش ــا مجرمان ــونت آمیز و واقع خش
ــاالن  ــروه از فع ــن  گ ــات، ای ــن مقدم ــا همی ــرد. ب ــاب ک ــی خط سیاس
رســانه، زندانیــان سیاســی اقلیــت را کــه ابتــدا مســلح و خــراب کار فــرض 
ــپس  ــد و س ــاقط می کنن ــودن س ــی ب ــی سیاس ــان زندان ــد، از ش می کنن
احــکام قضایــی دادگاه هــا دربــاره ایــن خافــکاران را معتبــر تلقــی کــرده و 
ــانند. ــاری می رس ــوب ی ــن چارچ ــران در ای ــت در ای ــل عدال ــه باط ــه چرخ ب

ــه دلیــل فعالیت هــای  ایــن گــروه فکــر می کننــد تنهــا کســانی را کــه ب
ــد  ــد بای ــامی افتاده ان ــوری اس ــدان جمه ــه زن ــالمت آمیز ب ــی مس سیاس
زندانــی سیاســی خوانــد و هــر کســی را که بــرای پیگیــری عایق سیاســی 
و یــا تامیــن اهــداف سیاســی خــود اقــدام بــه فعالیــت خشــونت آمیز و یــا 

غیرقانونــی کــرده باشــد را بایــد مجــرم عــادی خطــاب کننــد.
در قوانیــن ایــران جــرم سیاســی تعریــف نشــده اســت و تنهــا مــوادی در 
قانــون مجــازات اســامی وجــود دارد کــه بــه اقــدام علیــه امنیــت ملــی/

ــف  ــا تعری ــل آن ه ــه ذی ــواردی ک ــردد و م ــودن برمی گ ــی ب ــه و یاغ محارب
ــورهای  ــتر کش ــه در بیش ــت ک ــواردی اس ــان م ــا هم ــت، عموم ــده اس ش
ــم سیاســی  ــزو جرای ــا ج ــرم نیســت و ی ــا اصــوال ج ــا ی ــک دنی دموکراتی

تعریــف شــده اســت.
ــی سیاســی در معنــی درســت خــود، شــخصی اســت کــه جرمــی  زندان
سیاســی مرتکــب شــده و جــرم سیاســی یعنــی عملــی قانونــا مجرمانــه کــه 
ــن ترتیــب  ــه ای ــه اســت. ب ــا و اهــداف سیاســی صــورت گرفت ــا انگیزه ه ب
هــم کســی کــه علیــه نظــام سیاســی مســتقر دســت بــه اســحله می بــرد 
مجــرم سیاســی اســت و هــم کســی کــه علیــه نظــام سیاســی اقدامــات 

ــد.  ــام می ده ــه انج خراب کاران
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• پیشگفتار
رســانه نقشــی بســیار مهــم در حفاظــت از حقــوق بشــر ایفــا می کنــد. 
ــگاران مــوارد نقــض حقــوق بشــر را برمــا مــی کننــد و فضایــی  خبرن
بــرای شــنیده شــدن صداهایــی متفــاوت ایجــاد می کننــد. بــا توجــه بــه 
ــوان رکــن  ــه عن چنیــن نقــش مهمــی، بی دلیــل نیســت کــه رســانه ب
چهــارم دموکراســی در کنــار دولــت، قانون گــذاری و قضــاوت شــناخته 

می شــود.
ــت  ــا حدی س ــانه ت ــدرت رس ــتفاده از ق ــر سواس ــال، خط ــن ح ــا ای ب
ــد. برخــی  ــرار بده ــان دموکراســی را تحت الشــعاع ق ــد بنی ــه می توان ک
ــده و  ــل ش ــدرت تبدی ــان ق ــی صاحب ــزار تبلیغات ــه اب ــری ب ــع خب مناب
بخشــی دیگــر بــه عنــوان ابــزاری بــرای گســترش تنفــر، بیگانه هراســی 
و خشــونت علیــه گروه هــای اقلیــت و آســیب پذیر مردمــی مــورد 

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس
ــه  همچنیــن گاهــی پیــش می آیــد کــه رســانه بــه صورتــی غیرمنصفان
ــق بی توجهــی و عــدم  ــراد را از طری ــم خصوصــی اف و غیرضــروری حری
حساســیت کافــی در خطــر سواســتفاده و در نتیجــه آســیب های بســیار 

جــدی و گاه غیــر قابــل جبــران قــرار می دهــد.
ــردی  ــر ف ــق ه ــی ترین ح ــوان اساس ــه عن ــان ب ــه آزادی بی ــا اینک ب
ــت.  ــه نیس ــد و کران ــدون ح ــن آزادی ب ــی ای ــود؛ ول ــناخته می ش ش
بیانیــه حقــوق بشــر اتحادیــه اروپــا بــه  روشــنی اعــام می کنــد کــه در 
شــرایطی خــاص بــرای حفــظ امنیــت افــراد یــا امنیــت ملــی و امنیــت 
ــوارد  ــن م ــه ای ــرد. البت ــدود ک ــان را مح ــوان آزادی بی ــی می ت همگان
ــق  ــون مشــخص شــده و از طری ــه صراحــت توســط قان ــد ب خــاص بای

ــوند. ــرا ش ــام و اج ــل مشــروع اع ــا دالی ــی ب قانون
ارایــه تعریفــی جامــع و مانع از چنین اســتثنائاتی همیشــه در دادگاه های 
حقــوق بشــر اروپــا محــل مناقشــه بــوده اســت. ارایــه تعاریــف دقیقــی 
ــی  ــع سواســتفاده شــود بســیار دشــوار اســت. برداشــت منطق ــه مان ک
ــال  ــه اعم ــد ک ــق می کن ــز تصدی ــوق بشــر نی ــه حق ــم بیانی ــد ده از بن

محدودیــت بــر آزادی بیــان ممکــن اســت کــه بــه کنتــرل رســانه کمــک 
کنــد؛ ولــی از ســوی دیگــر بــه ســود جامعــه و بــه خصــوص تضمیــن 

دربرگیرندگــی طیــف متنــوع حقــوق بشــر نباشــد.
ــط  ــر خــود« از طریــق ایجــاد ضواب از ایــن رو، ایــده »نظــارت رســانه ب
ــتفاده های  ــا از سواس ــه ت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــه ای و اخاق حرف
احتمالــی و یــا اتفاقــی جلوگیــری کنــد و بدیــن طریــق لــزوم نظــارت 
ــگاری  ــث »روزنامه ن ــذا مبح ــردد. ل ــی گ ــانه ها منتف ــر رس ــا ب دولت ه
اخاق گرایانــه« از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار می شــود. بــا اینکــه 
روزنامه نــگاران الزامــا در راســتای منافــع گروهــی خــاص کار نمی کننــد؛ 
امــا بــا در نظــر گرفتــن ایــن چارچــوب و رعایــت ضوابــط حرفــه ای آن 

ــد. ــش کمــک می کنن ــش از پی ــر بی ــه ای بهت ــه ســاختن جامع ب
در ایــن مقالــه ســعی می شــود تــا بــا نگاهــی بــر ضوابــط روزنامه نــگاری 
حرفــه ای و اخاقــی، معیارهــای هــر کــدام  مــورد بررســی اجمالــی قــرار 

. ند گیر
• مقدمه

در اواســط قــرن نوزدهــم کــه ژان هنــری دونانــت در حــال شــکل دادن 
ــه ســازمان صلیــب ســرخ و  ــان جنــگ )از جمل ــدگاه انســانی در زم دی
کنوانســون ژنــو( بــود، گروهــی از ســردبیران پیــش رو در اروپــا درصــدد 
ارایــه چارچوبــی اخاقــی بــرای روزنامه هایشــان بودنــد. صــد ســال بعــد، 
در همــان ســال کــه دادگاه حقــوق بشــر اروپــا بــه طــور رســمی آغــاز به 
ــخه از  ــن نس ــا اولی ــگاران ب ــی روزنامه ن ــیون بین الملل ــرد، فدراس کار ک

ــرد. ــت ک ــه موافق ــگاری اخاق گرایان ــاری روزنامه ن ــول رفت اص
ــال،  ــده رســانه های دیجیت ــی شــدن و پدی ــت جهان ــه  عل ــا ب ــن روزه ای
ــم  ــی باه ــه ای تاریخ ــر در نقط ــار دیگ ــر ب ــوق بش ــگاری و حق روزنامه ن
ــعه و  ــرای توس ــبی ب ــان مناس ــون زم ــه اکن ــد. در نتیج ــی کرده ان تاق
بســط تعریفــی جدیــد در مــورد اهمیــت خبررســانی مبتنــی بــر اخــاق 

اســت. 
شــرکت های  دولت هــا،  ســخن گویان  ســردبیران؛  و  روزنامه نــگاران 
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ــتند؛  ــر نیس ــوق بش ــن حق ــی مدافعی ــا حت ــد و ی قدرتمن
بلکــه در بهتریــن حالــت، وظیفــه ی آنهــا بیــان روایت هــای 
منطبــق بــر واقعیــات، انصــاف و عدالــت اســت. آنــان افــرادی 
ــر در  ــل خی ــوان عام ــه عن ــگاری را ب ــه روزنامه ن ــتند ک هس
ــر  ــوب، در براب ــگاری خ ــد. روزنامه ن ــی می کنن ــه معرف جامع
آنچــه مــورد قبــول و یــا غیرقابــل قبــول اســت هشــیاری بــر 
می انگیــزد و مــا را بــا اســتانداردهای اخاقــی مــورد قبولــی 
ــای  ــظ و اعت ــرای حف ــی ب ــش همگان ــن کوش ــه متضم ک

ــازد. ــرو می س ــر هســت روب ــوق بش ــی و حق دموکراس
• چشماندازجدیدرسانهوتغییراتروزنامهنگاری

ــرار دارد.  ــی ق ــه ای بحران ــگاری در بره ــا روزنامه ن ــن روزه ای
ــا،  ــوص روزنامه ه ــه خص ــانه، ب ــداول رس ــزار مت ــویی اب از س
ــی شــدن  ــرات اقتصــادی ناشــی از جهان ــه شــدت از تغیی ب
رنــج می برنــد و از ســوی دیگــر، تغییــرات ســاختاری و 
ــدت  ــه ش ــه را ب ــن حرف ــادی ای ــودآوری اقتص ــزان س می
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. در مواجــه بــا ایــن رویدادهــا، 
تغییــرات اساســی در بخش هــای مختلــف دبیــران روی 
داده کــه باعــث تضعیــف کیفیــت روزنامه نــگاری شــده 
ــش،  ــن بخ ــان ای ــیاری از کارفرمای ــت، بس ــت. در حقیق اس
ــی  ــداف مال ــه اه ــن ب ــرای دســت یافت ــری را ب ــت خب کیفی
ــدن  ــه دار ش ــث خدش ــه باع ــه در نتیج ــد ک ــی کرده ان قربان
ارزش هــای اخاقــی روزنامه نــگاری بــه ســود روزنامه نــگاری 

ــت. ــده اس ــه ش ــی و مغرضان ــند، احساس عامه پس
ــوح  ــه وض ــرات ب ــن تغیی ــی از ای ــگاری درد ناش در روزنامه ن
قابــل لمــس اســت. هــزاران شــغل از بیــن رفته انــد، 
ــی  ــگاری تحقیق ــوزش و روزنامه ن ــرای آم ــرمایه گذاری ب س
ــق و  ــرای تحقی ــان ب ــن زم ــرده و کم تری ــدا ک ــش پی کاه
واکاوی حقیقــت صــرف می شــود. در چنیــن شــرایطی 
ــان  ــوند و صدایش ــه می ش ــده گرفت ــت نادی ــای اقلی گروه ه
ــی  ــتانه و بیگانه هراس ــای نژادپرس ــود. پیام ه ــنیده نمی ش ش
از زبــان سیاســت مداران بی پــروا دایمــا و بــه صــورت 
افــراد  خصوصــی  حریــم  می شــود.  پخــش  روزافــزون 
شکســته می شــود. تحلیل هــای انــدک و ســطحی در مــورد 
ــای  ــن و تفاوت ه ــرت، دی ــون مهاج ــی هم چ ــایل مهم مس
ــت  ــی جه ــای اندک ــوند. تاش ه ــی ش ــه م ــی ارای فرهنگ
ــر مشــکات اقتصــادی و  ــه درگی ــی ک ــج جوامع کاهــش رن
ــک  ــرات دموکراتی ــرد. اث ــام می گی ــتند، انج ــی هس اجتماع
چنیــن برخوردهایــی کامــا واضح اســت. بررســی موشــکافانه 
قــدرت بــه خصــوص در الیه هــای محلــی و منطقــه ای 
بســیار کاهــش یافتــه و حمایت هــای حقــوق بشــری بســیار 

ــت. ــده اس ــف ش تضعی
در میــان انقــاب اطاعاتــی، مــا از امکانــات بســیار بیشــتری 
بــرای ابــراز عقیــده و دانــش بهــره می بریــم. بــا ایــن حــال، 
هم چنــان نگرانی هایــی در مــورد اســتفاده و یــا سواســتفاده 
از اطاعــات وجــود دارد. روش هــای جدیــد ارتباطــات و 
ســرویس های آنایــن چالش هــای جدیــدی را پیــش رو 
قــرار داده اســت. مفاهیمــی همچــون »شــهروند خبرنــگار« و 
گســترش »خبرنــگاری شــبکه ای« بهــره بــردن از خبرنگاران 
غیــر حرفــه ای را در صنعــت از پیــش تضعیــف شــده رســانه 
مشــروعیت بخشــیده و ســواالت جدیــدی در مــورد اعتبــار و 
درســتی اطاعاتــی کــه ارایــه می دهنــد طــرح کــرده اســت.

دولت هــا بــه طــور فزاینــده ای تحــت فشــار قــرار دارنــد تــا 
ــگاری مســوولیت پذیر را  ــه کننــد و رســانه و روزنامه ن مداخل
ــه  ــید ب ــه سوبس ــی و ارای ــای عموم ــق بودجه ه ــه از طری چ
رســانه های مســتقل در حــال نــزول و یــا از طریــق تقویــت 

قوانیــن در مــورد مالکیــت رســانه بــه ســوی شــفافیت 
ــد. ــت کنن ــی حمای ــتر و کثرت گرای بیش

اگــر چــه اینترنــت دسترســی آســان بــه اطاعــات فــراوان را 
ــرای دســتیابی  فراهــم کــرده اســت؛ امــا همچنــان مــردم ب
بــه اخبــار موثــق و اطاعــات مســتند بــه شــبکه های 
ــی کــه بســیاری از  ــد. در زمان خبــری معتبــر روی می آوردن
افــراد، از اثــرات تســلط سیاســت مدارن قدرت منــد بــر ابــزار 
ــه  ــر دموکراســی واهم ــرات آن ب ــانه و تاثی ــوژی و رس تکنول
دنیایــی  در  اخاق گرایانــه  روزنامه نــگاری  لــزوم  دارنــد، 
کــه مــردم بــه اطاعــات فراوانــی دسترســی دارنــد بیــش از 

ــود. ــس می ش ــش ح پی
• روزنامهنگاریاخالقگرایانه

صــدای همگــون روزنامه نــگاری در سراســر اروپــا بــه دنبــال 
ــورت  ــه ص ــه ب ــانی ن ــر رس ــه در آن خب ــت ک ــتی اس سیاس
محدودیت هایــی قانونــی؛ بلکــه مبتنــی بــر برخــوردی 
اخاقــی و مســووالنه بــا اطاعــات صــورت گیــرد. بــا 
ــا  ــد ت ــاش کنن ــتر ت ــد بیش ــگاران بای ــال، روزنامه ن ــن ح ای
ــان  ــد. آن ــرف کنن ــود برط ــود را خ ــکات موج ــد مش بتوانن
ــی  ــگاری اخاق ــه اصــول خبرن ــه ب ــرادی را ک می بایســت اف
ــگاری  ــن راه روزنامه ن ــد و در ای ــد نیســتند، افشــا کنن پایبن
را بــه عنــوان ابــزاری بــرای گفتگــو، مباحثــه و کثرت گرایــی 
ــداف،  ــن اه ــاق ای ــرای احق ــد. ب ــعه دهن ــک توس دموکراتی
ــورت  ــه ص ــود را ب ــوه کار خ ــت نح ــگاران می بایس روزنامه ن
اخاق گرایانــه  روزنامه نــگاری  قانون منــد کننــد.  معتبــر 
چــه  اگــر  نــدارد،  قانونــی  چارچــوب  بــه  احتیاجــی 
ــا آزادی کار  ــی هســتند ت ــه قوانین ــاج ب ــگاران محت روزنامه ن
ــوم  ــاد عم ــد اعتم ــرده و بتوانن ــن ک ــان را تضمی و فعالیت ش
اجتمــاع را از طریــق بــه نمایــش گذاشــتن اخــاق حرفــه ای 

ــد. ــب کن ــی جل و اخاق
• قوانینرفتاری

روزنامه نــگاران،  بــرای  رفتــاری  قوانیــن  از  بســیاری 
آرمان گرایانــه و تنهــا بیانیــه ای جهــت تعهــد آنــان بــه 
ــودن اســت. چنیــن روشــی،  مســوولیت پذیری و پاســخگو ب
مالــکان رســانه و خبرنــگاران را در برابــر نقــد و برخوردهــای 
ــش از ٤۰۰  ــر بی ــال حاض ــی دارد. در ح ــون م ــی مص حقوق
روش متفــاوت وجــود دارد کــه اکثــرا مجموعــه ای از اصــول 
ارایــه می دهنــد. بــه طــور  مشــترک روزنامه نــگاری را 
کلــی، ایــن روش هــا شــامل دقــت و احتــرام بــرای حقیقــت، 
ــرام  ــه، احت ــرات منصفان ــران، نظ ــتقال دبی ــی و اس بی طرف
ــن  ــن قوانی ــوند. ای ــتباهات می ش ــاح اش ــران و اص ــه دیگ ب

یادداشت

بسیاری از قوانین 
رفتاری برای 
روزنامه نگاران، 
آرمان گرایانه و 
تنها بیانیه ای 
جهت تعهد آنان به 
مسوولیت پذیری و 
پاسخگو بودن است. 
چنین روشی، مالکان 
رسانه و خبرنگاران 
را در برابر نقد و 
برخوردهای حقوقی 
مصون می دارد. در 
حال حاضر بیش از 
400 روش متفاوت 
وجود دارد که اکثرا 
مجموعه ای از اصول 
مشترک روزنامه نگاری 
را ارایه می دهند. به 
طور کلی، این روش ها 
شامل دقت و احترام 
برای حقیقت، بی طرفی 
و استقالل دبیران، 
نظرات منصفانه، 
احترام به دیگران 
و اصالح اشتباهات 
می شوند. این قوانین 
تضمینی برای 
روزنامه نگاری مبتنی 
بر ارزش ها و معیاری 
جهت سنجش کیفیت 
کار است.

صفحه 15/ شامره بیست و دوم

روزنامهنگاریحقوقبشریوشاخصهایآن
ترجمه:مانامسرور



حقوق ما

و  ارزش هــا  بــر  مبتنــی  روزنامه نــگاری  بــرای  تضمینــی 
ــت. ــت کار اس ــنجش کیفی ــت س ــاری جه معی

در ایــن روش، روزنامه نــگاران خــوب قــادر خواهنــد بــود تــا از 
ــازی جنســیتی  ــی، کلیشه س ــتباهاتی همچــون نفرت پراکن اش
ــه  ــد و ارای ــت در تولی ــای اقلی ــه گروه ه ــض علی ــا تبعی و ی
ــان  ــن، هم چن ــن قوانی ــود ای ــا وج ــد. ب ــا دوری کنن گزارش ه
جــای خالــی سیســتمی یک دســت و یک پارچــه وجــود 
ــد اصــول رســانه آزاد را در قوانیــن  ــا بای ــذا دولت ه داشــته، ل
تعریــف کــرده و از آن حمایــت کننــد. در نتیجــه فراهــم 
کــردن محیطــی بــرای روزنامه نــگاری اخاق گرایانــه نــه 
تنهــا بخشــی از وظایــف رســانه؛ بلکــه وظیفــه دولت هــا نیــز 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
• خودقانونمندی

و  رســانه  توســط  عهــد محکمــی  قانون منــدی«  »خــود 
ــرای اصــاح اشــتباهات خــود  ــع ب ــگاران کامــا مطل روزنامه ن
ــش  ــر دو پی ــن ام ــق ای ــرای تحق ــودن اســت. ب و  پاســخ گو ب
روزنامه نــگاران  و  رســانه  اینکــه  اول  الزامی ســت:  شــرط 
اخاقــی برخــورد کننــد و دیگــر این کــه دولت هــا از مداخلــه 
ــی و  ــر بررس ــی ب ــی مبتن ــتفاده از قوانین ــا اس ــانه و ی در رس

ــد. ــودداری کنن ــگاران خ ــت روزنامه ن ــرل فعالی کنت
ــن  ــرای تضمی ــی ب ــواالت اساس ــی از س ــال یک ــن ح ــا ای ب
ــت.  ــانه اس ــی رس ــع مال ــردن مناب ــخص ک ــاال، مش ــد ب فرآین
چــه فــرد یــا افــرادی هزینــه پاســخ گو بــودن رســانه را 
پرداخــت می کنــد؟ در برخــی کشــورها غربــی، شــهروندان از 
طریــق پرداخــت مالیــات بخشــی از ایــن هزینه هــا را تامیــن 
ــر عهــده رســانه  ــا ب ــده ی هزینه ه ــن باقی مان ــد و تامی می کنن
اســت. هرگونــه کمــک مالــی از ســوی دولت هــا بــرای »خــود 
قانون منــدی« رســانه بایــد بــر اســاس اصــول اولیــه شــفافیت 
ــت  ــه دخال ــورت هرگون ــن ص ــا بدی ــد ت ــخ گویی باش و پاس

ــا سیاســی محــدود شــود. دولتــی و ی
پاســخ گویی رســانه در هــر قالبــی بایــد حقــوق افــراد، 
ــگاری  ــد. روزنامه ن ــن کن ــگاران را تضمی ــاع و روزنامه ن اجتم
ــردن  ــخگو ک ــرای پاس ــن ب ــن رک ــوان مهم تری ــه عن ــود ب خ
صاحبــان قــدرت اســت، بــا ایــن حــال حتــی داشــتن 
بهتریــن چارچــوب »خــود قانون منــدی« بــه تنهایــی کفایــت 
ــی  ــتم قضای ــون سیس ــری هم چ ــل دیگ ــه عوام ــد و ب نمی کن
ــه  مســتقل، قانون گــذاران مــورد اعتمــاد و ســایر بازرســان )ب
ــت. ــاز اس ــز نی ــی( نی ــم خصوص ــوزه حری ــال در ح ــور مث ط

• روزنامهنگاریوحقوقبشر
اهمیــت  شــد،  گفتــه  پیش تــر  آنچــه  بــه  توجــه  بــا 
ایجــاد  در  اساســی  رکنــی  عنــوان  بــه  روزنامه نــگاری 
اقلیت هــا  جامعــه ای ســالم کــه در آن همــه گروه هــا و 
بــه  را  نیازهــا، نظــرات و خواســته های خــود  می تواننــد 
راحتــی بیــان کننــد، مطــرح شــد. روزنامه نــگاران بــا توانایــی 
ــه  ــی ن ــانه های عموم ــه رس ــی ب ــاط و دست رس ــراری ارتب برق
ــد؛ بلکــه  ــع را پوشــش دهن ــد گزارشــی از وقای ــا می توانن تنه
ــرار دادن  ــم ق ــار ه ــر و در کن ــای عمیق ت ــه تحلیل ه ــا ارای ب
دیدگاه هــا و عوامــل مختلــف کمــک شــایانی در عرضــه 
اطاعــات مفیدتــر و در نتیجــه آگاهــی بیشــتر عمــوم مــردم 
ــی و  می کننــد. ایــن افزایــش آگاهــی در تقویــت جامعــه مدن

ــت. ــت اس ــز اهمی ــا حای پوی
• شــاخصهایحایــزاهمیــتحقــوقبشــردر

روزنامهنــگاری عرصــه
می بایســت  احتماعــی  حــوزه  روزنامه نــگار  عنــوان  بــه 

از شــاخص های بســیاری کــه بــر حقــوق مــردم تاثیــر 
ــود. ایــن مســایل شــامل چارچوب هــای  ــع ب ــد، مطل می گذارن
ــاختاری  ــی و س ــرایط فرهنگ ــی، ش ــی حقوق ــی و بین الملل مل
ــگار در آن فعالیــت می کنــد، شــرایط اجتماعــی  کــه روزنامه ن
ــا  ــه ی اقتصــادی، مســایل زیســت محیطــی و سیاســی منطق
کشــور مــورد بحــث اســت. تمامــی ایــن عوامــل بــر درک فــرد 
از حقــوق فــردی خــود موثــر هســتند. بــا در نظــر گرفتــن این 
ــه  ــد در حیط ــه می توان ــاخص هایی ک ــتی از ش ــل، فهرس عوام
ــد در  ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــوق بشــری م ــگاری حق روزنامه ن
ذیــل آمــده اســت. مســلما ایــن لیســت دربرگیرنــده برخــی از 
مهم تریــن شاخص هاســت و می توانــد بســته بــه شــرایط، 

گســترده تر و کامل تــر شــود.
• جنسیت

نقش هــای جامعه ســاخت  بــه  واژه ایســت کــه  جنســیت 
ــان  ــا، زن ــی از دنی ــردد. در بخش های ــاق می گ ــرد و زن اط م
ــه داری  ــون خان ــه«ای هم چ ــای »زنان ــه نقش ه ــان ب هم چن
یــا بچــه داری محــدود می شــوند کــه باعــث محرومیــت آنهــا 
از فرصت هــای تحصیلــی و ســایر حقــوق اولیــه انســان ها 
ــیار  ــی بس ــن مواقع ــود. در چنی ــان می ش ــه آزادی بی از جمل
محتمــل اســت کــه صــدای زنــان در فضاهــای عمومــی 
ــرات  ــود. تفک ــور ش ــا سانس ــت و ی ــار محدودی ــه دچ جامع
ــر  ــد منج ــه می توان ــه« در جامع ــای زنان ــر »نقش ه ــی ب مبتن
ــدم  ــامت، ع ــه س ــا از جمل ــوق آنه ــدید حق ــض ش ــه نق ب
ــود. ــر ش ــای براب ــا فرصت ه ــی و ی ــارکت عموم ــض، مش تبعی

بــه عنــوان یــک روزنامه نــگار، مشــاهده چگونگــی تاثیــر 
ســایر شــاخص ها بــر نابرابــری جنســیتی حایــز اهمیــت 
ــان  ــر زن ــده ب ــل ش ــیتی تحمی ــری جنس ــت. نابراب زیادی س
می توانــد تاثیــرات بســیار بیشــتری بســته بــه ســن، وضعیــت 
اقتصــادی، میــزان ســامتی و قومیت داشــته باشــد. جمع آوری 
ــت  ــت و وضعی ــن، قومی ــک جنســیت، س ــه تفکی ــات ب اطاع
اجتماعــی ـ اقتصــادی می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای پــر 
رنــگ کــردن تبعیض هــای اعمــال شــده و هم چنیــن وســیله 
ــان اســتفاده شــود.  ارزشــمندی جهــت حمایــت از حقــوق زن
عــاوه بــر ایــن، فراهــم کــردن فرصت هایــی بــرای زنــان کــه 
ــود در  ــش روی خ ــکات پی ــایل و مش ــورد مس ــد در م بتوانن
رســانه صحبــت کننــد منجــر بــه گســترش آگاهــی در مــورد 

ــود. ــان می ش ــوق زن ــض حق ــوارد نق م
• کودکان

ــی  ــن بین الملل ــژه ای در قوانی ــت وی ــودکان از اهمی ــوق ک حق
ــی،  ــوق مدن ــودکان؛ حق ــوق ک ــه حق ــت. بیانی ــوردار اس برخ
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی کودکان را برجســته 
می کنــد. ایــن بیانیــه عــاوه بــر بیانیه هایــی هم چــون 
محدودیــت و اقــدام بــرای پایــان انــواع کار کــودکان، پروتــکل 
اختیــاری گرفتــاری کــودکان در شــرایط جنگــی و همچنیــن 
ــار  ــا اجب ــروش و ی ــتثمار جنســی، ف ــا اس ــط ب ــکل مرتب پروت
ــوق  ــت حق ــعی در تقوی ــت و س ــودکان اس ــی ک ــه تن فروش ب
ــر  ــا دارد. در نظ ــیب پذیری آنه ــه آس ــه ب ــا توج ــودکان ب ک
ــری  ــای خب ــه گزارش ه ــگام تهی ــا هن ــن بیانیه ه ــتن ای داش
ــودکان  ــژه ک ــای وی ــر شــدن نیازه ــه بارزت ــد منجــر ب می توان
شــده و بدیــن صــورت شــرایط و تاثیــرات آن را بــر کــودکان 
لحــاظ نماینــد. عــاوه بــر ایــن، بــرای فهمیــدن اثرات شــرایط 
اجتماعــی بــر کــودکان دارای ناتوانــی جســمی یــا ذهنــی و یــا 

یادداشت

حقوق کودکان از 
اهمیت ویژه ای در 
قوانین بین المللی 

برخوردار است. 
بیانیه حقوق 

کودکان؛ حقوق 
مدنی، سیاسی، 

اقتصادی، 
اجتماعی و 

فرهنگی کودکان 
را برجسته 

می کند. این 
بیانیه عالوه 

بر بیانیه هایی 
هم چون 

محدودیت و 
اقدام برای پایان 

انواع کار کودکان، 
پروتکل اختیاری 
گرفتاری کودکان 
در شرایط جنگی 

و همچنین 
پروتکل مرتبط با 
استثمار جنسی، 
فروش و یا اجبار 

به تن فروشی 
کودکان است و 
سعی در تقویت 
حقوق کودکان 

با توجه به 
آسیب پذیری 
آنها دارد. در 

نظر داشتن این 
بیانیه ها هنگام 

تهیه گزارش های 
خبری می تواند 
منجر به بارزتر 
شدن نیازهای 

ویژه کودکان شده 
و بدین صورت 

شرایط و تاثیرات 
آن را بر کودکان 

لحاظ نمایند. 
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ــا مهاجــر  ــی و ی ــی، مذهب ــت قوم ــای اقلی ــه گروه ه ــق ب متعل
ــق و بررســی بیشــتری الزم اســت. تحقی

• افرادناتوان
قــرارداد حقــوق افــراد دارای ناتوانــی در ســال ٢۰۰۶ تصویب و 
در ســال ٢۰۰٨ بــه اجــرا در آمــد. ایــن قــرارداد برابــری تمامی 
انســان ها از جملــه آن هایــی کــه دارای ناتوانــی هســتند را بــا 
هــدف ویــژه تقویــت، حفاظــت و داشــتن  تمامــی حقــوق بشــر 
ــن  ــی هســتند در عی ــه دارای ناتوان ــرادی ک ــی اف ــرای تمام ب
حفــظ کرامــت انســانی ایشــان تضمیــن می کنــد. طبــق ایــن 
قــرارداد، تمامــی افــرادی کــه دارای نوعــی از ناتوانــی هســتند 
ــرد  ــر ف ــد ه ــه مانن ــی ب ــات عموم ــه موسس ــد ب ــد بتوانن بای
ــن  ــگاران در ای ــند. روزنامه ن ــته باش ــی داش ــری دسترس دیگ
ــایر  ــی س ــش آگاه ــی در افزای ــش مهم ــد نق ــد می توانن فرآین
ــال  ــض اعم ــا تبعی ــا و ی ــه محدودیت ه ــبت ب ــا نس بخش ه

شــده بــه ایــن قشــر از جامعــه داشــته باشــند. 
• ایدز

ــطح  ــری در س ــاری همه گی ــون بیم ــدز اکن ــا ای اچ آی وی ی
ــون  ــم ٣٢ میلی ــود دســت ک ــی می ش ــه پیش بین دنیاســت ک
نفــر از جملــه بیــش از ســیصد هــزار کــودک را مبتــا کــرده 
باشــد. از آن جایــی کــه بیمــاری ایــدز حقــوق فــردی افــراد از 
جملــه حــق کار کــردن، تحصیــل و حتــی حفاظــت در برابــر 
خشــونت را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، بــه عنــوان مشــکلی 
ــناخته  ــی ش ــامت عموم ــتم س ــکل سیس ــک مش ــر از ی فرات
ــت  ــه فعالی ــن حیط ــه در ای ــگاری ک ــت. روزنامه ن ــده اس ش
ــرای  می کنــد بایســتی در ایــن زمینــه اطاع رســانی کنــد و ب
ــده اند،  ــوده ش ــن آل ــش از ای ــه پی ــرادی ک ــوق اف ــاق حق احق
ــی  ــاع عموم ــش اط ــق افزای ــر از طری ــن ام ــد. ای ــاش کن ت
ــا از  ــان ب ــاری هم زم ــوارض بیم ــم و ع ــورد عای ــه در م جامع
بیــن بــردن تصــورات غلــط احتمالــی در مــورد ایــن بیمــاری 
بــا رســاندن  روزنامه نــگاران می تواننــد  میســر می شــود. 
ــت گذاران  ــه و سیاس ــوش جامع ــه گ ــا ب ــراد مبت ــدای اف ص
موجــب ایجــاد تغییــر در سیاســت گذاری های درمانــی و 

ــه شــوند.   بهداشــتی جامع
• تحصیل

حــق تحصیــل یکــی از اساســی ترین حقــوق هر انســانی اســت. 
بــر اســاس قانــون حقــوق بشــر جهانــی، دولت هــا موظف انــد 
تــا گام هــای قانونــی الزم و ســایر اقدامــات تکمیلــی را بــرای 

احتــرام، حفاظــت و بــرآوردن حــق هــر فــرد بــرای تحصیــل 
ــا  ــه تنه ــه ن ــن زمین ــگاری در ای ــت روزنامه ن ــد. فعالی بردارن
شــامل بررســی عوامــل تاثیرگــذار بــر دسترســی و اســتفاده از 
امکانــات تحصیلی ســت؛ بلکــه شــامل مــوارد دیگــری همچــون 
ــت در  ــت و محافظ ــاه، امنی ــی، رف ــت غذای ــامت، وضعی س
برابــر خشــونت و سواســتفاده نیــز بــه دلیــل رابطــه مســتقیم 
ــود.  ــی می ش ــت تحصیل ــر کیفی ــل ب ــن عوام ــدام از ای ــر ک ه
فعالیــت خبرنــگاری در ایــن حــوزه نیازمنــد آشــنایی و درک 
کیفیــت  موجــود،  تحصیلــی  زیرســاخت های  از  صحیــح 
واحدهــای درســی، دسترســی کــودکان بــه مراکــز آموزشــی، 
در دســترس بــودن وســایل و کتــب درســی، میــزان پذیرفتــن 
ــی  ــی و دین ــی، فرهنگ ــاوت قوم ــای متف ــودکان از گروه ه ک

اســت.
• سالمت

حــق ســامت رابطــه ای مســتقیم بــا ســایر حقــوق بشــر دارد 
ــامت،  ــق س ــودن از ح ــوردار ب ــدون برخ ــه ب ــوری ک ــه ط ب
ــق  ــن ح ــود. ای ــده می ش ــکل عدی ــار مش ــی دچ ــق زندگ ح
ــا  ــا طرح ه ــد ت ــا موظفن ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــن معن بدی
و سیاســت های مــورد نیــاز بــرای تامیــن و در دســترس 
ــن  ــگان در کوتاه تری ــرای هم ــی ب ــات درمان ــرار دادن خدم ق
زمــان ممکــن را فراهــم کننــد. داشــتن حــق ســامت بدیــن 
ــا  ــا بایســتی در حــوزه ســامت کام ــه دولت ه معنی ســت ک
فعــال باشــند و بــا قــراردادن اســتانداردهای مــورد نیــاز 

ــد. ــم کنن ــهروندان را فراه ــی ش ــات درمان خدم
ــگار فعــال در ایــن بخــش دسترســی بــه  ــه عنــوان روزنامه ن ب
ــیوع  ــزان ش ــه نشــان دهنده می ــاری ک ــات و آم ــزان اطاع می
ــی مهــم  بیمــاری در الیه هــای مختلــف اجتمــاع اســت، عامل
ــرای  ــرای تشــخیص در دســترس بــودن خدمــات درمانــی ب ب
اقشــار مختلــف جامعــه محســوب می شــود. بــا داشــتن 
ــه  ــی ب ــری در دسترس ــه نابراب ــوان ب ــی می ت ــن اطاعات چنی
ــرد و  ــی ب ــف اجتمــاع پ ــی در الیه هــای مختل ــات درمان خدم
در نتیجــه می تــوان ضعف هــای موجــود در خدمــات درمانــی 
ــود. ــرای بهبــود آن ب عمومــی را عیــان کــرد و در پــی راهــی ب

محیط زیست
ــردم  ــا و م ــا، دولت ه ــر دنی ــینی در سراس ــترش شهرنش گس
ــه رو کــرده  ــا چالش هــای اساســی زیســت محیطــی رو ب را ب
اســت. تمرکــز ایــن چالش هــا در کشــورهای در حــال توســعه 

یادداشت

 از بین رفتن 
خاک حاصل خیز، 
در خطر قرار 
گرفتن منابع 
آب، آلودگی هوا 
و خاک از جمله 
مشکالت زیست 
محیطی هستند 
که به شدت 
زندگی مردم 
را تحت تاثیر 
قرار می دهد. 
خبررسانی در 
حیطه حقوق 
بشر و محیط 
زیست نیازمند 
تحقیق و بررسی 
مسایل زیست 
محیطی و اثرات 
آن ها بر توسعه 
پایدار و برابری 
است. خبررسانی 
باید بر اساس 
اصول حاصل از 
کنفرانس ریو 
بوده تا ضامن 
شنیده شدن 
صدای گروه هایی 
باشد که 
بیشترین لطمات 
را می خورند. 
تنزل شرایط 
زیست محیطی 
نه تنها موجب 
کاهش دسترسی 
به آب سالم و 
در نتیجه شرایط 
بهداشتی بدتر، 
به خصوص برای 
گروه های فقیرتر 
اجتماع می شود، 
بلکه به صورت 
منفی شرایط 
کشت و زرع را 
نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد. 
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چشــم گیرتر و اثــرات ســو آن زیان بارتــر اســت. اقشــار کــم درآمــد و فقیــر 
جامعــه در صــدر گروه هایــی هســتند کــه بیشــترین آســیب ها را از معضــات 
زیســت محیطــی متحمــل می شــوند. از بیــن رفتــن خــاک حاصل خیــز، در 
ــع آب، آلودگــی هــوا و خــاک از جملــه مشــکات  خطــر قــرار گرفتــن مناب
زیســت محیطــی هســتند کــه بــه شــدت زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار 
ــد  ــت نیازمن ــط زیس ــر و محی ــوق بش ــه حق ــانی در حیط ــد. خبررس می ده
تحقیــق و بررســی مســایل زیســت محیطــی و اثــرات آن هــا بــر توســعه پایدار 
ــر اســاس اصــول حاصــل از کنفرانــس  ــد ب ــری اســت. خبررســانی بای و براب
ریــو بــوده تــا ضامــن شــنیده شــدن صــدای گروه هایــی باشــد کــه بیشــترین 
ــب  ــا موج ــه تنه ــرایط زیســت محیطــی ن ــزل ش ــد. تن ــات را می خورن لطم
کاهــش دسترســی بــه آب ســالم و در نتیجــه شــرایط بهداشــتی بدتــر، بــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــود، بلک ــاع می ش ــر اجتم ــای فقیرت ــرای گروه ه ــوص ب خص
منفــی شــرایط کشــت و زرع را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. قوانیــن و 
ــی کشــورها  ــع طبیع ــظ مناب ــای اقتصــادی بایســتی متضمــن حف فعالیت ه

در مقابــل اســتفاده نــا بــه جــا و یــا بیــش از انــدازه باشــند. 
• شاخصهایروزنامهنگاریمبتنیبرحقوقبشر

ــتانداردهای  ــت اس ــن رعای ــر تضمی ــوق بش ــر حق ــی ب ــدف از روش مبتن ه
بین المللــی حقــوق بشــر در پروژه هــا و برنامه هــا و در نتیجــه حفــظ 
تمرکــز بــر اقشــاری اســت کــه بیــش از ســایرین حقــوق انسانی شــان تحــت 
تاثیــر قــرار می گیــرد. ایــن روش تمامــی وجــوه مرتبــط بــا مســایل حقــوق 
ــت  ــی، سیاســت های دول ــه ای و مل ــی، منطق ــل محل ــه عوام بشــر را از جمل
ــع از  ــوان فهمــی جام ــق بت ــن طری ــا از ای ــرد ت ــم را در نظــر می گی و امثاله
دالیــل اصلــی این کــه چــرا حــق فــرد یــا گروهــی خــاص مــورد توجــه قــرار 

نگرفتــه بــه دســت آورد. 
ایــن روش بــر اســاس شــاخص های خاصــی از حقــوق بشــر بنــا نهــاده شــده 
ــض،  ــدم تبعی ــخ گویی، ع ــارکت، پاس ــامل مش ــاخص ها ش ــن ش ــت. ای اس
توانمندســازی و ارتبــاط بــا اســتانداردهای حقــوق بشــری اســت. تمامــی این 
شــاخص ها بایســتی در نظــر گرفتــه شــوند تــا از ایــن طریــق تمامــی افــراد 
ــان حقوق شــان داشــته  ــرای شناســایی و بی و گروه هــای مرتبــط فرصتــی ب

باشــند.
ــد  ــر شــده می توانن ــن روش، شــاخص های ذک ــر ای ــی ب ــگاری مبتن در خبرن

بــه اشــکال زیــر بــه اجــرا درآینــد: 
مشارکت:

ــن  ــاص از محرومی ــی خ ــر گروه ــی ب ــتانی مبتن ــه داس ــال تهی ــر در ح اگ
هســتید، در حیــن در نظــر گرفتــن امنیت شــان در حــال حاضــر و در آینــده، 
ــا شــنیده می شــود. مســلما  ــه نظــرات و صــدای آنه ــن شــد ک ــد مطمئ بای

ایــن گروه هــا می تواننــد عــاوه بــر ارایــه نظرات شــان، 
ــود  ــش روی خ ــکل پی ــع مش ــرای رف ــز ب ــی را نی راه حل های

ــد. پیشــنهاد دهن
پاسخگویی:

ایــن شــاخص از دو زاویــه پاســخ گویی روزنامه نــگاران در 
ــال  ــت در قب ــود و پاســخگویی دول ــت خ ــام فعالی ــن انج حی
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــود م ــدات خ ــف و تعه وظای
ــد اطمینــان حاصــل کنــد  ــگار بای ــه عنــوان مثــال روزنامه ن ب
کــه در حیــن فرآینــد تحقیــق، تمامــی مــدارک و مســتندات 
ــخص  ــردی ش ــت ف ــه امنی ــا همیش ــرده و ی ــوب ک را مکت
و  فرهنگــی، سیاســی  و شــرایط خــاص  مصاحبه شــونده 
اجتماعــی حاکــم را در نظــر بگیــرد. در بررســی پاســخ گویی 
ــد  ــدم تعه ــد در صــورت مشــاهده ع ــگار بای ــت، روزنامه ن دول
ــرای  ــه اج ــف ب ــت موظ ــه دول ــی ک ــرای قراردادهای ــا اج ی
ــد. ــت کن ــود ثب ــزارش خ ــن مشــاهدات را در گ آنهاســت، ای

عدم تبعیض:

رعایــت نکاتــی همچــون در نظــر گرفتــن گروه هــای محــروم یــا آســیب دیده 
در حیــن روزنامه نــگاری مبتنــی بــر حقــوق بشــر، یــا جمــع آوری اطاعــات 
تفکیــک شــده هم چــون جنســیت، قومیــت، وضعیــت اجتماعــی ـ اقتصــادی 
و یــا در نظــر داشــتن روابــط قــدرت در حیــن مصاحبــه ای کــه بــا بیــش از 
یــک نفــر انجــام می شــود )از جملــه پیش زمینــه فرهنگــی، ســن، جنســیت( 
ــر  ــه و نحــوه پاســخ گویی مصاحبه شــوندگان موث ــد مصاحب ــد در رون می توان

. شد با
توانمندسازی:

اگــر خطــری )بــه هــر شــکل( مصاحبه شــوندگان یــا افــراد مطلــع را تهدیــد 
ــا  ــان ب ــر زم ــا در ه ــید ت ــان بخش ــا اطمین ــه آنه ــوان ب ــد، می ت نمی کن
اطاعــات بیشــتر مجــددا مراجعــه کــرده و یــا در صــورت نیــاز ایشــان را بــا 
ســایر خبرنــگاران و فعالیــن حــوزه حقــوق بشــر آشــنا کــرد تــا در صــورت 

ــا افــراد مــورد نیــاز ارتبــاط برقــرار کننــد. لــزوم بتواننــد ب
ارتباط با استانداردهای حقوق بشر:

در اکثــر مواقــع در برخــورد بــا مخاطبیــن الزم اســت تــا آنهــا را بــا مفاهیــم 
ــوق  ــه حق ــر نســبت ب ــر و دقیق ت ــی بهت ــا فهم ــرد ت ــنا ک ــر آش ــوق بش حق
خــود پیــدا کننــد. هم چنیــن، در حیــن تهیــه گزارش هــای حقــوق 
بشــری، مفاهیــم حقــوق بشــر در ایتــدای گــزارش بایــد شــرح داده شــود تــا 

ــود. ــام ش ــم آن انج ــه مفاهی ــبت ب ــری نس ــتر و بهت ــانی بیش اطاع رس
جمعبندی

ــه، مجموعــه ای از عوامــل از  ــگاری اخاق گرایان در راســتای ارتقــای روزنامه ن
جملــه شــرایط اجتماعــی، حرفــه ای و قانونــی بایــد فراهــم شــود تــا ضامــن 
ــگاران و  ــودن روزنامه ن ــخ گو ب ــوولیت پذیری و پاس ــا مس ــراه ب ــتقال هم اس

ــد. ــانه ها باش رس
 علی رغــم امکانــات جدیــدی کــه اینترنــت و گــردش آزاد اطاعــات فراهــم 
امــا همچنــان رســانه ها و روزنامه نــگاران حرفــه ای، مســتقل،  کــرده، 
بی طــرف و جویــای حقیقتــی الزم انــد تــا بتواننــد ضامــن چنــد صدایــی در 

ــند.  ــت باش ــای اقلی ــان گروه ه ــوص می ــه خص ــه ب جامع
بتــوان  تــا  الزامی ســت  دولت هــا  و  رســانه ها  همــکاری  راه،  ایــن  در 
ــم  ــگاران را فراه ــر روزنامه ن ــت آزادانه ت ــرای فعالی ــی ب ــاخت های قانون زیرس
ــی و  ــای قانون ــل چارچوب ه ــه دلی ــده ب ــال ش ــای اعم ــرد و محدودیت ه ک
یــا روابــط قــدرت سیاســتمداران و صاحبــان قــدرت را بــه حداقــل رســاند. 
ــرای  ــوولیت پذیری الزم ب ــد مس ــگاران بای ــانه و روزنامه ن ــن، رس ــن بی در ای
اعمــال خــود قانون منــدی و ابــزار مــورد نیــاز بــرای آن را همــراه بــا کســب 

اعتمــاد عمــوم مــردم جامعــه فراهــم کننــد.

یادداشت

صفحه 18/ شامره بیست و دوم

حقوق ما گفت وگو

را  »خبرنــگار«  یونســکو  ســازمان  اعامیــه 
این چنیــن توصیــف کــرده کــه کار خبرنــگار 
ــگاران  ــوده و خبرن ــت ب ــر صداق ــی ب ــد مبتن بای
بایــد کوشــش کننــد تــا اخبــاری کــه در اختیــار 
عمــوم می گذارنــد درســت، دقیــق و معتبــر باشــد 
و در درســتی اخبــاری کــه بــه دســت می آورنــد، 
ــد  ــگاران نبای ــد. خبرن ــه کنن ــش و اندیش پژوه
ــه  ــچ گون ــز هی ــد و نی ــراب کنن ــا خ ــف ی ــدا تحری ــی را عم حقیقت
مطلبــی را نبایــد از دیــد مــردم پنهــان نگــه دارنــد. »مدافــع 
ــه  ــه ب ــی رود ک ــه کار م ــرادی ب ــف اف ــز در توصی ــر« نی ــوق بش حق
ــا  ــرادی ی ــورت انف ــه ص ــونت، ب ــدون خش ــز و ب ــورت صلح آمی ص
ــاع از حقــوق  ــا همــکاری افــرادی دیگــر در راســتای ترویــج و دف ب
بشــر گام بــر می دارنــد. بــا ایــن حــال امــروزه هســتند افــرادی کــه 
ــز  ــری نی ــوق بش ــای حق ــه فعالیت ه ــان ب ــد و هم زم روزنامه نگارن
ــار  ــه در اختی ــی ک ــراد از فرصت های ــته از اف ــن دس ــد. ای می پردازن
ــگار قــرار می گیــرد، در جهــت دفــاع از حقــوق بشــر  یــک روزنامه ن
اســتفاده می کننــد و بــر همیــن اســاس، خبرنــگاری حقــوق بشــری 
ــل  ــگاری تبدی ــگاری و خبرن ــه یکــی از شــاخه های مهــم روزنامه ن ب

شــده اســت.
خبرنــگار حقــوق بشــر، در مــورد رویدادهــای ضــد حقــوق بشــری 
ــد  ــرده و ســعی می کن ــانی ک ــد اطاع رس ــه در کشــور رخ می ده ک
کــه این گونــه خبرهــا را در ســطح وســیعی پخــش کنــد تــا 
ــر فعالیت هــای  ــا واکنــش جهانــی در براب حکومت هــای اقتدارگــرا ب
ضــد حقــوق بشــری مواجــه شــوند و از ایــن طریــق، تــاش کننــد 

ــا در راســتای احتــرام بــه حقــوق بشــر گام بردارنــد. ت
ــژاد  ــا مســیح علی ن ــگاری حقــوق بشــری ب در مــورد تاثیــرات خبرن
گفت وگویــی  بشــر  حقــوق  مدافــع  و  نویســنده  روزنامه نــگار، 
ــه »آزادی  ــت ١٣٩٣ صفح ــژاد در اردیبهش ــیح علی ن ــته ام. مس داش
ــه  ــرد ک ــدازی ک ــوک راه ان ــران« را در فیس ب ــان در ای ــکی زن یواش
ــی و  ــی و خارج ــی داخل ــران اینترنت ــم گیر کارب ــتقبال چش ــا اس ب
هم چنیــن رســانه های مختلــف و معتبــر دنیــا روبــه رو شــد. 
او پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ١٣٨٨ کــه 
اعتراض هــای گســترده ای را نیــز در پــی داشــت، بــا تعــداد زیــادی 
ــس  ــوادث پ ــدگان ح ــی و کشته ش ــان سیاس ــای زندانی از خانواده ه
ــانه های  ــا در رس ــه آن ه ــه ترجم ــرد ک ــو ک ــات گفت وگ از انتخاب

ــر در  ــوق بش ــت حق ــه درک وضعی ــادی ب ــک زی ــا، کم ــر دنی معتب
ــرد. ــران ک ای

علــی نــژاد »مهم تریــن« تاثیــر خبرنــگاری حقــوق بشــری را 
ــران  ــا »تصمیم گی ــر« ب ــدرت »براب ــردم ق ــه م ــه ب ــد ک ــن می دان ای
کــه  تاثیــری  »مهم تریــن  می شــود:  داده  قانون گــذاران«  و 
خبرنــگاری حقــوق بشــر دارد ایــن اســت کــه بــه مــردم قــدرت برابر 
بــا تصمیم گیــران و قانون گــذاران را می دهــد. در کشــور ایــران 
ــده  ــیم نش ــردم تقس ــه و م ــن جامع ــت بی ــچ وق ــی هی ــدرت اصل ق
ــری  ــذار و مج ــر و قانون گ ــه تصمیم گی ــی ک ــه کس ــت و همیش اس
قانــون اســت، هــم دارای قــدرت بیش تــری در رسانه هاســت و هــم 
اختیــار کامــل بــرای تصمیم گیــری بــرای مــردم را دارد. امــا وقتــی 
کــه مــا در صفحــه ای ماننــد صفحــه آزادی هــای یواشــکی زنــان در 
ایــران، بــه زنــان ســهم برابــر در رســانه ها می دهیــم، بــه ایــن معنــی 
ــه  ــم. ب ــر می کنی ــا حکومت شــان براب ــا را ب ــدرت آن ه ــه ق اســت ک
اصطــاح شــهروندان را قدرتمنــد می کنیــم. بــه همیــن دلیــل فکــر 
ــر  ــوق بش ــگاری حق ــر روزنامه ن ــن تاثی ــن مهم تری ــه ای ــم ک می کن
ــانه های  ــد، در رس ــی ندارن ــه صدای ــانی ک ــه کس ــی ب ــت. یعن اس
ــیله  ــن وس ــه ای ــم و ب ــرم می دهی ــی صــدا و پلت ف ــر بین الملل معتب
ــم  ــا را ه ــه آن صداه ــم ک ــذاران را وادار می کنی ــت و قانون گ حکوم
ــای  ــه صداه ــبت ب ــد نس ــا نمی توانن ــب، آن ه ــن ترتی ــنوند. بدی بش
ــرده اســت،  ــدا ک ــر ســهم پی ــه در رســانه های معتب مخالف شــان ک

ــند«. ــاوت باش بی تف
ــاکت  ــرای »س ــت« ب ــاش »حکوم ــژاد ت ــیح علی ن ــاور مس ــه ب ب
ــرف  ــی از ط ــی منف ــه« اقدام ــده جامع ــیب دی ــش آس ــردن بخ ک
ــی  ــر منف ــت: »اث ــگار اس ــردن کار خبرن ــر ک ــرای بی اث ــت ب حکوم
تاشــی هســت کــه حکومــت انجــام می دهــد تــا روی آن انگشــت 
بگــذارد تــا بخــش آســیب دیــده جامعــه را ســاکت کنــد. بــه عنــوان 
ــغ  ــیار تبلی ــت آن را بس ــه حکوم ــی ک ــرات منف ــی از تاثی ــال یک مث
می کنــد و تــاش می کنــد تــا در جامعــه جــا بیانــدازد، ایــن اســت 
کــه اگــر شــما حقوق تــان نقــض شــده اســت، بــه جــای گفت وگــو 
و رســانه ای و افشــا کــردن، بــا حکومــت البــی کنیــد و یــا مذاکــره 
ــه در  ــن هســتند ک ــی ای ــا در پ ــرده داشــته باشــید. آن ه پشــت پ
ــرده  ــره پشــت پ ــه در صــورت مذاک ــد ک ــردم جــا بیاندازن ذهــن م
ــراد  ــن اف ــه ای ــا در رســانه ها، ب ــت و افشــا نکــردن خبره ــا حکوم ب

ــق خواهــد گرفــت«. ــاز تعل ــده امتی آســیب دی

صفحه 19/ شامره بیست و دوم

شیدا جهان بین

سکوتخانوادههاشرایطزندانیانراسختترمیکند
گفتوگوبامسیحعلینژادـروزنامهنگار

حقوق ما



حقوق ما گفت وگو

ــت«  ــته حکوم ــه خواس ــن دادن ب ــا »ت ــه تنه ــگار ن ــن روزنامه ن ای
ــان سیاســی  ــل نجــات زندانی ــا« را عام ــا آن ه ــره کــردن ب و »مذاک
بلکــه آن را موجــب هزینــه دادن بیشــتر زندانیــان  نمی دانــد؛ 
کــه  زمانــی  مثــال  »بــرای  می دانــد:  آن هــا  خانواده هــای  و 
ــات ریاســت جمهــوری در  راهپیمایی هــای اعتراضــی بعــد از انتخاب
ایــران صــورت گرفــت، چندیــن نفــر بازداشــت شــدند و بــه همیــن 
ــته  ــه خواس ــن دادن ب ــه ت ــرا ک ــد، چ ــن دادن ــت ت ــته حکوم خواس
ــه جــای  ــه نجــات خودشــان می دانســتند. ب حکومــت را تنهــا روزن
این کــه خبــر را رســانه ای کننــد، بــا حکومــت مذاکــره کردنــد و بــه 
ــار  ــگاری را کن ــانی و خبرن ــد و اطاع رس ــن دادن ــا ت ــته آن ه خواس
گذاشــتند تــا بتواننــد جان شــان را نجــات دهنــد. امــا نتیجــه چــه 
شــد؟ این کــه در ســکوت خبــری اعتــراف تلویزیونــی کردنــد و بعــد 
اعــدام شــدند. نمونــه اش زن ایرانــی ـ هلنــدی بــود کــه خانــواده اش 
بعــد از اعــدام او مصاحبــه کردنــد و گفتنــد کــه خــود حکومــت از ما 
خواســت کــه ســکوت کنیــم. آقــای دولت آبــادی، دادســتان دادگاه 
ــود  ــد و از خ ــا ســکوت کنن ــود ت ــته ب ــواده او خواس ــاب از خان انق
متهــم خواســته بــود بــرای آزادی اعتــراف کنــد. دســت آخــر هــم 
ــه مــوارد بســیار  اعتــراف از او گرفتــه شــد و هــم جــان اش. این گون
اســت کــه حکومــت از خانواده هــای زندانیــان سیاســی، درخواســت 
ــوق  ــگاران حق ــراغ خبرن ــد و س ــار کنن ــکوت اختی ــه س ــد ک می کن
ــاز داده می شــود؛  ــا امتی ــه آن ه ــن صــورت ب ــد و در ای بشــری نرون
امــا می بینیــم کــه زمانــی طوالنــی می گــذرد کــه آن هــا در 
ســکوت خبــری هســتند و بــدون این کــه حکومــت هزینــه ای 

ــد«.  ــی می مانن ــدان باق ــان در زن ــد، هم چن بده
ــورد انتشــار  ــان در م ــای زندانی ــم خانواده ه ــه تصمی ــی ک از آن جای
خبــر زندانــی شــدن فرزنــد و یــا عضــوی از خانواده شــان می توانــد 
حکومــت  تصمیم گیــری  و  پرونــده  رونــد  بــر  زیــادی  تاثیــر 
ــه  ــی ک ــورد زندانیان ــانی« در م ــرایط »اطاع رس ــد، ش ــته باش داش
ــرایطی  ــه »ش ــتند ب ــر نیس ــر خب ــق نش ــان مواف ــای آن خانواده ه
ســخت و برزخــی« تبدیــل می شــود: »ایــن یکــی از شــرایط برزخــی 
و ســخت اســت. بــرای مــن بــه عنــوان خبرنــگار بارهــا پیــش آمــده 
ــم و  ــر نکن ــر را منتش ــته اند خب ــن خواس ــواده از م ــه خان ــت ک اس
مــن نکــردم. امــا نمی دانــم کــه کار درســتی کــردم یــا نــه. خیلــی 
ــون  ــرود، چ ــدان ب ــه زن ــه ب ــل از این ک ــی قب ــود زندان ــا خ وقت ه
فعــال شــناخته شــده بــوده، تاکیــد و اعــام می کنــد کــه اگــر مــن 

ــه  ــد چون ک ــوش ندهی ــن گ ــواده م ــرف خان ــه ح ــدم، ب ــی ش زندان
ــد  ــه مــن گــوش کنی ــواده مــن آدم هــای رســانه ای نیســتند. ب خان
ــی  ــورد زندان ــه در م ــم ک ــرایط آزاد می گوی ــه در آزادی و در ش ک
ــه  ــا ب ــن حتم ــن شــرایط م ــد. در ای ــانی کنی ــن اطاع رس شــدن م
حــرف زندانــی گــوش می دهــم و نــه خانــواده اش؛ امــا وقتــی فــردی 
ــر  ــی خب ــود زندان ــته خ ــا از خواس ــده و م ــت ش ــناخته بازداش ناش
ــر ســخت می شــود«. ــرای نوشــتن خب ــم ب ــا ه ــرایط م ــم، ش نداری

تجربیــات ســال های اخیــر ایــن روزنامه نــگار در زمینــه خبرنــگاری 
»زندانیــان  مــورد  در  اطاع رســانی«  »تاثیــر  و  بشــر  حقــوق 
ــد و  ــام« می مانن ــه »گم ن ــی ک ــد زندانیان ــان می ده ــی« نش سیاس
ــرایط  ــا ش ــه تنه ــرد ن ــا صــورت نمی گی ــورد آن ه ــانی در م خبررس
ــر از دیگــران مــورد آزار و اذیــت  ــد کــه حتــی بیش ت بهتــری ندارن
ــزان،  ــه می ــا چ ــه ت ــم ک ــم بگوی ــن نمی توان ــد: »م ــرار می گیرن ق
انتشــار خبرهــا بــر روی نجــات دادن جــان زندانــی تاثیــر دارد؛ امــا 
ــوردش  ــه در م ــی ای ک ــد زندان ــن می گوی ــه م ــخصی ب ــه ش تجرب
ــه  ــر ب ــدارد. اگ ــری ن ــا شــرایط بهت ــانی نشــده اســت، الزام خبررس
ــا  ــم، غالب ــی بیاندازی ــده اند نگاه ــدام ش ــه اع ــرادی ک ــت اف لیس
آن هایــی کــه گم نام تــر هســتند و خانواده هــای آنهــا ســکوت 
ــای  ــد. نمونه ه ــرار می گیرن ــدام ق ــرض اع ــر در مع ــد، بیش ت کرده ان
کمــی هــم هســت کــه بــا وجــود این کــه ســر و صدایــی هــم شــده، 
حکومــت توجهــی نکــرده و فــرد اعــدام شــده اســت؛ امــا اکثریــت 
اعدام شــدگان کســانی هســتند کــه خانواده های شــان ســکوت 

کرده انــد«.
ــری  ــای موث ــی« فض ــبکه های اجتماع ــژاد، »ش ــده علی ن ــه عقی ب
ــت:  ــده اس ــرار داده ش ــی ق ــهروندان ایران ــار ش ــه در اختی ــت ک اس
مــن  روی  اجتماعــی  شــبکه های  کــه  تاثیــری  »مهم تریــن 
گذاشــت ایــن بــود کــه بــه مــن یــاد داد خبــر همیشــه در انحصــار 
سیاســت مداران و در راه روهــای سیاســی نیســت. خبــر گاهــی 
ــه در  ــن ک ــت. م ــادی اس ــهروندان ع ــردم و ش ــش م ــا پی وقت ه
راه روهــای پارلمــان بــه دنبــال نماینده هــا می دویــدم کــه بــا آن هــا 
مصاحبــه کنــم، یــاد گرفتــم کــه حتــی زمانــی کــه خــارج از کشــور 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــن و از طری ــط تلف ــک خ ــا ی ــتم ب هس
ــه چالــش  می توانــم در داخــل راه روهــای پارلمــان، نماینــدگان را ب
ــای  ــار چهره ه ــر را از انحص ــم خب ــن می توان ــر از ای ــم و فرات بکش
معــروف و مشــهور و سیاســت مداران در بیــاورم و فضــای خبــری را 
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در اختیــار شــهروندان قــرار دهــم. زمانــی فکــر می کــردم 
ــران  ــم رهب ــن بتوان ــه م ــی این ک ــگاری سیاســی یعن خبرن
ــه  ــا را ب ــگار، آنه ــوان خبرن ــه عن ــانم و ب ــی را بنش سیاس
چالــش کشــیده و وادار بــه پاســخ گویی کنــم؛ امــا اکنــون 
ــت مداران  ــیدن سیاس ــش کش ــه چال ــه ب ــم ک ــاد گرفت ی
انتقــاد  و  نقــد  روی  بــه  گــوش  اش  کــه  و حکومتــی 
بسته ســت، ایــن اســت کــه بــه شــهروندان قــدرت بدهیــم 
جامعــه  در  و  کــرده  اطاع رســانی  و  آگاهی رســانی  و 
ــت  ــم حکوم ــا در نتیجــه بتوانی ــم ت ــو ایجــاد کنی گفت وگ

را پاســخ گو کنیــم«. 
ــه  ــی« در رابط ــبکه های اجتماع ــر ش ــم و موث ــش مه »نق
ــث  ــی« بح ــف اجتماع ــای مختل ــان دادن الیه ه ــا »نش ب
دیگــری اســت کــه وی بــه آن اشــاره می کنــد: »مــا  
در واقــع دو ایــران داریــم. یــک ایــران در شــبکه های 
ــی کــه  رســمی جمهــوری اســامی اســت و دیگــری ایران
ــش  ــن بخ ــم. ای ــی می  بینی ــبکه های اجتماع ــق ش از طری
ــده و همــان  ــور ش ــی و سانس ــران زیرزمین ــران، ای از ای
ــه ی  ــته و الی ــاال از پوس ــه ح ــت ک ــکی اس ــران یواش ای
ــق  ــط از طری ــاق فق ــن اتف ــده. ای ــرون آم ــکی اش بی یواش
بــه  وقتــی  اجتماعــی صــورت می گیــرد.  شــبکه های 
ــهم  ــدرت و س ــی ق ــبکه های اجتماع ــق ش ــردم از طری م
ــای  ــط آق ــه فق ــم ک ــذت می بینی ــا ل ــم، ب ــر می دهی براب
روحانــی یــا احمدی نــژاد یــا سیاســت مداران نیســتند 
ــت و  ــی ان ان، واشنگتن پس ــد س ــانه هایی مانن ــه در رس ک
ــال حضــور پیــدا می کننــد؛ بلکــه یــک  وال اســتریت ژورن
زن معمولــی از زنجــان و کرمانشــاه و رشــت هــم بــه همان 
انــدازه کــه سیاســت مداران در ســتون های رســانه های 
ــهم  ــه س ــی ک ــد. وقت ــور دارن ــد، حض ــهم دارن ــر س معتب
شــهروند و سیاســت مدار برابــر می شــود، ایــن قــدرت 
ــا  ــهروند ت ــد. ش ــاد کن ــر ایج ــد تغیی ــه می توان ــت ک اس
ــد.  ــر نمی کن ــر فک ــه تغیی ــا ب ــد اص ــته باش ــدرت نداش ق
ــان  ــود، امیدش ــنیده نش ــان ش ــال ها صدای ش ــه س این ک
ــی شــبکه های اجتماعــی  ــه تغییــر از دســت مــی رود؛ ول ب

ــد«. ــهروندان می ده ــه ش ــدرت را ب ــن ق ای
ــر  ــر خب ــتی رخ داد؛ بازنش ــتار بهش ــرای س ــه ب ــی ک اتفاق

کشــته شــدن او و ارتبــاط برقــرار کــردن 
مــادر وی از طریــق شــبکه های اجتماعــی 
ــرای نشــان دادن »اهمیــت  ــه ای اســت ب نمون
شــبکه های اجتماعــی« بــرای اطــاع رســانی: 
ــار صــدای مــادر  ــرای اولیــن ب »زمانــی کــه ب
ســتار را از پشــت تلفــن شــنیدم فکــر کــردم 
کــه یــک مــادر ســاده و معمولــی اســت مثــل 
ــتار از  ــادر س ــه م ــا دردی ک ــادر خــودم. ام م
ــا  ــا و ب ــا م ــی ب ــبکه های اجتماع ــق ش طری
ــت،  ــان گذاش ــردم در می ــادی از م ــش زی بخ
ــه  ــی ک ــرد. وقت ــاد ک ــی ایج ــی عموم هم دل
می گیــرد؛  صــورت  جمعــی  اطاع رســانی 
مــادر ســتار دیگــر فقــط یــک مــادر معمولــی 
ــود  ــل می ش ــردی تبدی ــه ف ــه ب ــت؛ بلک نیس
سیاســت  مســوول  اشــتون  کاتریــن  کــه 
اروپــا در ســفرش بــه  اتحادیــه  خارجــی 

تهــران نمی توانــد از دیــدار بــا او چشم پوشــی کنــد. 
مــادر ســتار بهشــتی در ایــن شــرایط، هم ردیــف بــا همــان 
ــدار  ــا دی ــا آن ه ــتون ب ــن اش ــه کاتری ــت مدارانی ک سیاس
ــان  ــدرت خودش ــه ق ــردم ب ــی م ــه وقت ــد. در نتیج می کن
ــتو  ــری، از پس ــدای بلندت ــا ص ــد ب ــد، می توانن ــی ببرن پ
ــی و  ــه راحت ــت ب ــر حکوم ــوند و دیگ ــارج ش ــان خ و پنه
و  قربانــی  را  نمی توانــد شــهروندان اش  بــدون هزینــه 

ــد«. ــی کن زندان
»منفعــل شــدن شــهروندان« در برابــر »ظلــم حکومــت«، 
»ســرمایه ای بــرای حفــظ حکومت هــای دیکتاتــوری« 
ــک  ــه ی ــن راه ادام ــژاد: »بهتری ــده علی ن ــه عقی ــت و ب اس
حکومــت دیکتاتــوری ایــن اســت کــه مــردم اش بی تفــاوت 
شــوند و بگوینــد کــه چــی؟ تــاش مــا چــه فایــده دارد؟ 
ایــن بهتریــن ســرمایه بــرای حفــظ یــک حکومــت 
ــه  ــانه های آزاد ب ــه رس ــی ک ــی وقت ــوری اســت؛ ول دیکتات
ــر  ــی بیش ت ــا هم  دل ــردم ب ــد و م ــدرت بدهن ــهروندان ق ش
ــد؛  ــراض کنن ــرد، اعت ــر ظلمــی کــه صــورت می گی در براب
حداقــل نتیجــه ای کــه بــه دســت می آیــد ایــن اســت کــه 
ظلــم کــردن حکومــت بــدون هزینــه نیســت و در مــراودات 
ــه  ــود ک ــع می ش ــا مطل ــران، دنی ــت ای ــی حکوم بین الملل
و  دارنــد  حکومت شــان  از  طلبــی  مــردم،  از  بخشــی 
حکومــت نمی توانــد نســبت بــه طلبــی کــه جامعــه مدنــی 

ــد«.  ــی بمان ــاوت باق ــد بی تف ــهروندان دارن و ش
بــه گفتــه علی نــژاد، ترجمــه اخبــار حقــوق بشــر بــه زبــان 
ــوده و  ــر ب ــل« هم دیگ ــر »مکم ــای دیگ ــی و زبان ه فارس

نقشــی موثــر در نشــان دادن شــرایط ایــران دارنــد:
 »مــا عــاوه بــر این کــه بــه آگاهی رســانی داخلــی 
نیــاز داریــم، بــه اطاع رســانی وســیع در عرصه هــای 
بین المللــی هــم احتیــاج داریــم. یــک عمــر بــه مــا 
ــران را فقــط در داخــل  ــد مشــکل ای ــد کــه بگذاری گفته ان
ــی مــا می بینیــم کــه اکنــون فضــا  ــران حــل کنیــم؛ ول ای
بــه ســمتی رفتــه کــه خــود حکومــت وارد مــراودات 
بین المللــی می شــود و می خواهــد در عرصــه جهانــی 
ــن  ــد. در چنی ــته باش ــهم داش ــر س ــانه های معتب و در رس
شــرایطی انعــکاس صــدای شــهروندان بــه زبان هــای 
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حقوق ما گزارش

حقــوقمــا- نویــد خانجانــی، زندانــی سیاســی بهایــی از دانشــجویانی 
ــروم  ــل مح ــی از تحصی ــت بهای ــه دیان ــادش ب ــل اعتق ــه دلی ــه ب ــود ک ب
ــام داد  ــل انج ــق تحصی ــه ح ــادی را در زمین ــای زی ــد. وی فعالیت ه ش
ــان در  ــدرش در اصفه ــزل پ ــفند ٨٨ در من ــنبه ١١ اس ــامگاه سه ش و ش
حالــی بازداشــت شــد کــه ۶ مامــور امنیتــی در ســاعت ١١ و نیــم شــب 
ــه  ــخصی او از جمل ــایل ش ــط وس ــزل وی و ضب ــی من ــه بازرس ــدام ب اق
ــپاه  ــف س ــد ٢-ال ــه بن ــس از بازداشــت ب ــی پ ــد. خانجان ــر کردن کامپیوت
منتقــل شــد. ایــن بازداشــت در حالــی رخ داد کــه در همــان روز تعــدادی 
از فعــاالن حقــوق بشــر کــه بــا مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر همــکاری 

داشــتند نیــز بازداشــت شــدند.
ایــن زندانــی عضــو شــورای مرکــزی کمیتــه گزارش گــران حقــوق بشــر 
و از اعضــای کمیتــه حــق تحصیــل در مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر در 
ایــران بــود کــه پــس از بازداشــت حــدود ٢ مــاه در زنــدان بــه ســر بــرد 
ــدان  ــه از زن ــع وثیق ــا تودی ــت ٨٩ ب ــخ ١٣ اردیبهش ــرانجام در تاری و س

اویــن آزاد شــد. 
ــاب  ــعبه ٢۶ دادگاه انق ــوی ش ــن ٨٩ از س ــم بهم ــپس ده ــی س خانجان
ــری  ــس تعزی ــال حب ــل ١٢ س ــه تحم ــه ریاســت قاضــی پیرعباســی ب ب
و چهارصــد هــزار تومــان جریمــه نقــدی محکــوم شــد کــه ایــن حکــم 
ــار دیگــر  ــه تاییــد رســید. نویــد خانجانــی ب در دادگاه تجدیدنظــر نیــز ب
ــد و  ــتگیر ش ــز دس ــب در تبری ــران داوطل ــت امدادگ ــان بازداش در جری
١٥ شــهریور ٩١ جهــت اجــرای حکــم بــه قرنطینــه زنــدان رجایی شــهر 

انتقــال یافــت.
ــوی  ــدند، از س ــت ش ــز بازداش ــه تبری ــان زلزل ــه در جری ــی ک امدادگران

ــرف  ــخ مص ــی تاری ــواد غذای ــک زده و م ــان کپ ــع ن ــه توزی ــووالن ب مس
گذشــته متهم شــدند. مالــک اژدر شــریفی رییــس دادگســتری آذربایجان 
ــرای  ــان ب ــام امدادرس ــه ن ــراد ب ــدادی اف ــه »تع ــرد ک ــوان ک ــرقی عن ش
کمــک  بــه مــردم زلزلــه زده ی آذربایجــان شــرقی وارد ایــن منطقــه شــده 
ــراه  ــانی هم ــرای کمک رس ــه ب ــی ک ــام و اجناس ــون اق ــا چ ــد؛ ام بودن

ــده اند«.  ــت ش ــود، بازداش ــته ب ــرف گذش ــخ  مص ــتند تاری ــود داش خ
محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه قضاییــه نیــز در کنفرانســی مطبوعاتــی 
ــکاری  ــد خراب ــراد قص ــن اف ــان ای ــه آذربایج ــه »در زلزل ــد ک ــی ش مدع
داشــتند«. دو روز بعــد ســرهنگ اســماعیل اســماعیل زاده جانشــین 
ــروه  ــن گ ــه »در ای ــت ک ــرقی گف ــان ش ــی آذربایج ــی انتظام فرمانده
ــر  ــی دو نف ــد و حت ــت می پرداختن ــغ وهابی ــه تبلی ــه ب ــد ک ــرادی بودن اف
زندانــی فــراری کــه محکومیــت طوالنــی هــم داشــتند در لبــاس امدادگــر 

ــدند«. ــتگیر ش دس
ــان و  ــویش اذه ــب«، »تش ــر اکاذی ــی »نش ــی سیاس ــن زندان ــات ای اتهام
ــام  ــا و انج ــار و گزارش ه ــار اخب ــطه انتش ــه واس ــام ب ــه نظ ــغ علی تبلی
ــه  ــت در کمیت ــه«، »عضوی ــای بیگان ــون و رادیوه ــا تلویزی ــه ب مصاحب
ــت  ــروه جمعی ــکیل گ ــوق بشــر« و هم چنیــن »تش ــران حق گزارش گ

ــت.  ــده اس ــوان ش ــی« عن ــض تحصیل ــا تبعی ــارزه ب مب
ــد  ــه نوی ــز و اعصــاب ب ــان ٩٢ متخصــص مغ ــل آب ــر و اوای در اواخــر مه
ــا  ــرد توصیــه کــرد ت خانجانــی کــه از ناراحتــی دیســک کمــر رنــج می ب
ســه هفتــه در منــزل اســتراحت مطلــق کــرده و از اســترس دوری کنــد. 
بــر اســاس نظــر پزشــک، اگــر توصیه هــا عملــی نشــود مشــکات ســتون 
ــه جراحــی  ــاز ب فقــرات و مهــره چهــارم و پنجــم وی بیشــتر شــده و نی
ــارج از  ــظ وی در خ ــت الحف ــان تح ــا درم ــتان ب ــد. دادس ــدا می کن پی
زنــدان موافقــت؛ امــا بــا درخواســت مرخصــی درمانــی وی مخالفــت کــرد.
ــهر  ــی ش ــدان رجای ــالن ١٢ زن ــون در س ــی هم اکن ــی سیاس ــن زندان ای
ــد  ــت خــود را ســپری می کن ــال محکومی ــن س ــی چهارمی ــرج در حال ک
ــدان نیامــده  ــرون از زن ــه بی ــرای مرخصــی ب کــه حتــی یــک روز هــم ب

اســت. 
ــروم  ــا در مح ــی تنه ــهروندان بهای ــه ش ــت علی ــای حکوم آزار و اذیت ه
کــردن آن هــا از تحصیــل خاصــه نمی شــود. در ســال های اخیــر 
ــدت  ــی م ــای طوالن ــه حبس ه ــت و ب ــان بازداش ــادی از بهایی ــداد زی تع
ــا  ــوال و ی ــده اند. ام ــوم ش ــی محک ــدون مرخص ــوارد ب ــر م و در بیش ت
خانه هــای آن هــا بــا حکــم قانونــی و یــا بــدون آن مصــادره و یــا تخریــب 
شــده و حتــی در مــواردی بــه تخریــب گورســتانی کــه اجســاد بهاییــان 

ــد. ــز دســت زده ان ــرار دارد نی در آن ق
ــی از  ــن خانجان ــه جمال الدی ــب خان ــا تخری ــن رویداده ــای ای  از نمونه ه
ــرد.  ــر می ب ــه س ــدان ب ــه در زن ــی اســت ک ــاران بهای ــورای ی اعضــای ش
جمال الدیــن خانجانــی یکــی از ٧ عضــو گــروه یــاران ـ شــورای ٧ نفــره 
بهایــی در ایــران ـ اســت کــه از ٢٥ اردیبهشــت ٨٧ بــدون مرخصــی در 
زنــدان بــه ســر می بــرد و بــه ٢۰ ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــده 

اســت. نویــد خانجانــی از دیگــر اعضــای ایــن خانــواده اســت.
ــن  ــه ای ضم ــدور بیانی ــا ص ــفند ٨٩ ب ــل ١۰ اس ــو بین المل ــازمان عف س
تاکیــد بــر ناعادالنــه بــودن دادگاه نویــد خانجانــی، خواســتار رفــع اتهام از 
وی شــد. ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه بدرفتاری هــای صــورت گرفتــه بــا 
ایــن زندانــی سیاســی در هنــگام بازداشــت و هم چنیــن رونــد بی قاعــده 
دادگاه وی، خاطرنشــان کــرد کــه  ایــن مدافــع حقــوق بشــر از دادگاهــی 
عادالنــه برخــوردار نبــوده و در صــورت زندانــی شــدن، از زندانیــان 
عقیدتــی اســت کــه تنهــا بــه خاطــر فعالیت هــای مســالمت آمیز حقــوق 

بشــری اش بازداشــت و متحمــل حبــس شــده اســت.
 ســازمان عفــو بین الملــل یــادآور شــد کــه اعترافــات اخــذ شــده 
ــون اساســی جمهــوری اســامی  ــر اصــل ٣٨ قان تحــت زور و فشــار، براب
و هم چنیــن بنــد ٣ مــاده ١٤ میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و 

ــت. ــوع اس ــی ممن سیاس

نویدخانجانی؛چهارسالحبس
بدونیکروزمرخصی
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مختلــف و در رســانه های مختلــف جهانــی اثرگذارتــر اســت.  
بــه عنــوان مثــال اگــر مــا اخبــار مربــوط بــه حجــاب اجبــاری در 
ایــران را تنهــا بــه زبــان فارســی و بــرای مخاطــب ایرانــی منتشــر 
ــران ســفر  ــه ای ــی ب ــک زن سیاســت مدار خارجــی وقت ــم، ی کنی
ــت  ــن اس ــد، ممک ــاری می ده ــاب اجب ــه حج ــن ب ــد و ت می کنن
ــه  ــر روز ب ــا ه ــه م ــود. این ک ــاد نش ــش ایج ــی برای ــچ پرسش هی
فارســی خبــر منتشــر کنیــم کــه زنــان ایرانــی حجــاب اجبــاری 
ــر  ــه خاط ــراد ب ــدد اف ــت های متع ــا بازداش ــد ی ــت ندارن را دوس
عــدم رعایــت حجــاب اجبــاری را تنهــا بــه زبــان فارســی منعکس 
ــان  ــه زن ــی ک ــان وقت ــد هم زم ــا بای ــت. م ــذار نیس ــم اثرگ کنی
ــا  ــور م ــات کش ــد و مقام ــفر می کنن ــران س ــه ای ــت مدار ب سیاس
ــه  ــد ک ــا می خواهن ــد و از دنی ــفر می کنن ــورها س ــر کش ــه دیگ ب
بــه ارزش هــای اســامی احتــرام بگذارنــد و الــکل را از ســر میــز 
ــادی  ــم کــه بخــش زی ــد، اطاع رســانی کنی شــام رســمی بردارن
ــد  ــد و می خواهن ــته را دارن ــن خواس ــم همی ــی ه ــان ایران از زن
کــه بــه ارزش انســانی و حقــوق انســانی آن هــا هــم اهمیــت داده 

شــود«. 
در  اطاع رســانی«  »ضــرورت  کــه  اســت  معتقــد  علی نــژاد 
ــی«  ــورت »جهان ــه ص ــران ب ــر در ای ــوق بش ــت حق ــورد وضعی م
منجــر می شــود:  ایرانــی«  مقامــات  کــردن  »پاســخ گو  بــه 
ــی اطاع رســانی  ــد ایجــاد شــود؛ ول »اطاع رســانی در داخــل بای
ــه حکومتــی باشــد کــه  ــوع فشــار ب ــد یــک ن بین المللــی می توان
ــمی  ــات رس ــی مقام ــت. وقت ــودش نیس ــردم خ ــخ گوی م پاس
ــورها  ــر کش ــت مدار دیگ ــان سیاس ــتند، زن ــخ گو نیس ــور پاس کش

ــاوردی  ــم م ــی خان ــد. وقت ــخ گو کنن ــا را پاس ــد آن ه می توانن
ــاری خــودش راه  ــا حجــاب اختی ــل ب ــای ســازمان مل در راهروه
مــی رود؛ بایــد کســانی بداننــد کــه در ایــران چــه می گــذرد. بایــد 
ــی  ــه وقت ــد ک ــوال کنن ــم س ــن خان ــی از ای ــانه های بین الملل رس
ــد؛  ــران راه می روی ــارج از ای ــاری در خ ــاب اختی ــا حج ــما ب ش
تــاش کنیــد تــا وقتــی خودتــان در قــدرت هســتید، زنــان دیگــر 

ــد«. ــا حــق انتخــاب خودشــان راه برون ــم در کشــور شــما ب ه
ــی کــه  ــگار زمان ــن روزنامه ن ــه ای »ســخت گیری های حکومــت« ب
وی هم چنــان در ایــران زندگــی می کــرد، موجــب عــدم احســاس 
ــا وی معتقــد  ــود ام ــرای او شــده ب ــی ب خوش بختــی و خوش حال
ــحالی«  ــث »خوش ــه باع ــت ک ــی داش ــد واکنش ــه نبای ــت ک اس
ــن اســت  ــد ای ــه حکومــت می خواه ــزی ک ــت شــود: »چی حکوم
کــه مــا ســاکت بمانیــم. آن هــا می خواهنــد در را بــه روی بخشــی 
از منتقدیــن بــاز کننــد کــه برونــد؛ چــون فکــر می کننــد وقتــی 
ــن  ــه ای ــی ب ــوند؛ ول ــاص می ش ــان خ ــد از شرش ــران برون از ای
راحتــی نیســت. مــا زندگی مــان دارای تاریخ چه ایســت کــه 
ــم  ــران بیایی ــرون از ای ــه بی ــم و ب ــوش کنی ــم آن را فرام نمی توانی
و بــه راحتــی زندگــی کنیــم و بگوییــم آن بخــش از زندگی مــان 
تمــام شــده اســت. مــا آدم هســتیم. مــا مجموعــه ای از خاطراتــی 
ــا  ــت. آی ــدنی اس ــورده و جداناش ــره خ ــا گ ــه م ــه ب ــتیم ک هس
می تــوان این هــا را رهــا کــرده و فقــط بــه دنبــال زندگــی 
ــا  ــی م ــی و خوش بخت ــر خوش حال ــک عم ــیم؟ ی ــان باش خودم
ــا  ــد ب ــا نبای را یــک حکومــت اقتدارگــرا از مــا گرفتــه اســت و م

ســکوت خــود آن هــا خوشــحال کنیــم«.
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ســیدمجتبیمیردامــادی امــام جمعــه موقــت 
ــترهایی در  ــرای ارکس ــاد از اج ــا انتق ــان ب اصفه
ــه  ــرب ب ــت: »غ ــهر گف ــتوران های ش ــی رس برخ
ــران و  ــادی در ای ــی و اقتص ــوذ فرهنگ ــال نف دنب
فراهــم کــردن زمینه هــای ورود فرهنــگ مبتــذل 

ــی در کشــور اســت.  ــف غرب و کثی
ــا مجــوز و چــه  ــن رســتوران ها چــه ب ــم ای تصمی
بــدون مجــوز خالــی از اشــکال نیســت و اگرچــه از 
عمومیــت ایــن مســاله اطمینــان کافــی نــدارم؛ امــا 
خاطیــان امــر بداننــد کــه در صــورت تــدوام ایــن 
حرکــت، دغدغه منــدان جامعــه عرصــه عمــل را از 

آنهــا خواهنــد گرفــت«. بــه گــزارش ایســنا وی بــا 
انتقــاد از اســامی برخــی مغازه هــا و خیابان هــا در 
ســطح شــهر گفــت: »بــه عنــوان نمونــه بــر ســر در 
یــک مغــازه نوشــته شــده اســت »گوشت فروشــی 
ثامــن االئمــه« یــا »الســتیک فروشــی قمــر بنــی 
هاشــم«. ایــن بــه دور از اخــاق و منــش اســامی 
ــدون  ــاد ب ــان میردام ــام خیاب ــرای چــه ن اســت. ب
ــرای  ــه« اســتفاده شــده اســت؟ ب پیشــوند »عام
بیننــده ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه مقصــود از 
ایــن میردامــاد امــام جمعــه موقــت اصفهــان اســت 

یــا عامــه میردامــاد؟«.

ــه  ــادی ک ــاوس(، نه ــدمه ــهآزادی)فری خان
ــد،  ــد می کن ــان را رص ــی در جه ــای مدن آزادی ه
ــه  ــد ک ــر می ده ــود خب ــزارش خ ــن گ در تازه تری
طــی ســال گذشــته بیشــترینسانســور اینترنــت از 
ســوی چیــن انجــام شــده  اســت و پــس از چیــن، 
ــه در  ــن زمین ــران در ای ــس از آن ای ــوریه و پ س
رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. بــه گــزارش رادیــو 
فــردا بهتریــن وضعیــت آزادی اینترنتــی در جهــان 
ــوده   ــرار ب ــلند برق ــور ایس ــال ٢۰١٥ در کش در س

اســت. 
ــان،  ــادا، آلم ــتونی، کان ــب اس ــه ترتی ــس از آن ب پ

ــد. ــرار دارن ــاالت متحــده ق ــترالیا و ای اس
 بــر اســاس ایــن گــزارش، ســال ٢۰١٥ پنجمیــن 

ســال متوالــی اســت کــه وضعیــت آزادی اینترنتــی 
در جهــان بدتــر می شــود. در ایــن گــزارش در 
خصــوص وضعیــت ایــران نوشــته شــده : »در 
ــی  ــت توســط حســن روحان ــات مثب ــران، اقدام ای
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  و  رییس جمهــور 
ــد و توســعه  ــای بان ــش پهن ــث افزای ــات باع اطاع
نســل ســوم شــبکه تلفــن همــراه در سراســر 

شــبکه ها شــده  اســت؛ 
اصاح گرایانــه  ســخنان  علی رغــم  امــا 
رییس جمهــور، راه بهبــود وضعیــت در زمینــه 
ــر  ــوی رهب ــان از س ــی همچن ــای اجتماع آزادی ه
جمهــوری اســامی و هیــات حاکمــه محافظــه کار 

مســدود مانــده اســت«.

در پــی محکومیــتفاطمــهاختصــاریومهدی
موســوی بــه مجموعــا بیــش از ٢۰ ســال حبــس، 
ــای  ــه امض ــه ای ب ــم« نام ــی قل ــز آمریکای »مرک
ــران را  ــر ای ــه رهب ــی ب ــته غرب ــاعر برجس ١١۶ ش
ــه  ــه عاق ــاره ب ــا اش ــه در آن ب ــرده ک ــر ک منتش
ــه اش در  ــتار مداخل ــعر، خواس ــه ش ــخصی او ب ش
ــی،  ــزارش بی بی س ــه گ ــده اند. ب ــده ش ــن پرون ای
مرکــز آمریکایــی پــن کــه وابســته بــه موسســه ای 
ــرای آزادی  ــت، ب ــام اس ــن ن ــه همی ــی ب بین الملل
بیــان در سراســر جهــان تــاش می کنــد. روزنامــه 
ــه در  ــزارش داد ک ــنبه گ ــز یک ش ــورک تایم نیوی
طومــار ایــن مرکــز از آیــت اهلل خامنــه ای خواســته 
شــده کــه فاطمــه اختصــاری ٣١ ســاله و مهــدی 

موســوی ٤١ ســاله را عفــو کنــد.
ــران  ــا نگ ــا عمیق ــت:  »م ــده اس ــه آم ــن نام در ای
ــم  ــه خان ــتیم ک ــانی ای هس ــای غیرانس مجازات ه
اختصــاری و آقــای موســوی فقــط بــه دلیــل بیــان 
هنــری، بــه آن محکــوم شــده اند«. ایــن گــروه بــا 
ــه ســابقه آیــت اهلل خامنــه ای در ســرودن  اشــاره ب
ــرایی در  ــی شعرس ــخ غن ــن تاری ــعر و هم چنی ش
ــه او در  ــرای مداخل ــی ب ــل خوب ــران، آن را دلی ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــه: »م ــته و گفت ــده دانس ــن پرون ای
داریــم  تقاضــا  از شــما  و شعرشــناس،  شــاعر 
ــن  ــا ای ــه ب ــل توجی ــار غیرقاب ــد رفت ــازه ندهی اج
ــرار  ــعاع ق ــراث را تحت الش ــن می ــنده، ای دو نویس

ــد«. ده
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مدیرعامــل  سیدقاســمی،  محمدرضــا
ــه  ــه ب ــاری« ک ــام آوران همی ــه »پی موسســه خیری
مبتایــان بــه بیمــاری ایــدز کمــک می کنــد، 
ــت  ــران گف ــزاری کار ای ــا خبرگ ــی ب در گفت وگوی
کــه در مــواردی شــاهد بودنــد کــه مــدارس، 
ــا  ــرده ی ــراج ک ــدز را اخ ــه ای ــا ب ــودکان مبت ک
مــادران شــاغل و مبتــا بــه ایــن بیمــاری، از 
ــمی  ــه، قاس ــزارش دویچه ول ــه گ ــدند. ب ــی کار ش ب

ــدز  ــه ای ــا ب ــراد مبت ــه اف ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
نیــاز بــه »حمایت هــای اجتماعــی و معنــوی« 
ــد برخــورد  ــا بیمــاران ب ــد، گفــت: »آن قــدر ب دارن
ــوند  ــه می ش ــض مواج ــا تبعی ــدر ب ــود، آن ق می ش
کــه افــراد بــا رفتارهــای پرخطــر و کســانی کــه در 
ــند.  ــش می ترس ــتند، از آزمای ــر هس ــرض خط مع
ــه دلیــل تــرس از ایــن رفتارهــا، تــن  در نتیجــه ب

بــه آزمایــش هــم نمی دهنــد«.
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