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حقوق بشر بعد از توافق

واکنش دو سر طیف؛ از کره شمالی تا شوروی

پرونده هنوز روی میز است

عملکرد دولت در زمینه حقوق بشر در مجموع منفی است

صدور حکم خلع لباس و سه بار اعدام برای یک روحانی شیعه

حقوق بشر در دوران پس از توافق
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حقوق ما

صفحه 2/ شامره هفدهم

حکــم دو ســال حبــس تعلیقــی بهــاره هدایــت، فعــال دانشــجویی و مدنــی 
ــاغ  ــه او اب ــت ب ــی اس ــن زندان ــدان اوی ــوان زن ــد نس ــون در بن ــه هم اکن ک
شــده اســت. بــه گــزارش رادیــو زمانــه ایــن در حالــی اســت کــه اول شــهریور 
پــس از پیگیری هــای فــراوان، مــاده ۱۳۴ قانــون مجــازات اســامی مصوبــه 
اردیبهشــت ســال ۱۳۹۲ در مــورد حکــم قبلــی بهــاره هدایــت اجــرا شــد. بــر 
اســاس ایــن مــاده، او پــس از گذرانــدن ۵ ســال و نیــم حبــس، از محکومیــت 
ــت در  ــاره هدای ــود. به ــدان آزاد ش ــت از زن ــود می توانس ــاله خ ــت س هش
نامــه ای کــه خطــاب بــه همســرش امیــن احمدیــان نوشــته اســت؛ از احضــار 
بــرای اجــرای احــکام در روز ســوم شــهریور و ابــاغ حکــم دو ســال تعلیقــی 

پرونــده اش خبــر داده اســت:
بعــد ازظهــر بــود. خــواب بــودم. خــواب؛ انــگار بدنــت رو بــذاری یــه گوشــه 
و بگــی: “همیــن جــا بــاش االن برمیگــردم” و خــودت بــری تــو کوچــه هــای 
خیــال پرســه بزنــی؛ تــو خیــال ســاده ی زندگــی، “بهــار پاشــو، بایــد بــری 
اجــرای احــکام” تــا بدنــم لبــاس بپوشــه و خودشــو برســونه پاییــن پلــه هــا، 
ــون بهــش میرســم و دوتایــی مــی ریــم دفتــر،  تــو اجــرای  منــم نفــس زن
ــه ی دســتنویس بهمــون نشــون میــدن کــه میگــه  ــه نام ــدان ی احــکام زن
ــرای دو  ــم اج ــروز حک ــن ام ــش. و همی ــار روز پی ــده؛ چه ــم آزادی اوم حک

ســال تعلیقــی بــه زنــدان ابــاغ شــده،  مــن نشســته ام و برگــه رو نــگاه مــی 
کنــم. بدنــم وایســتاده بــا مــرد پشــت میــز حــرف میزنــه: “حکــم آزادی مــن 
ــا چــه حکمــی  ــن رو ب ــن ۴ روز م ــس ای ــده و اجــرا نکــردن؟! پ شــنبه اوم
نگــه داشــته انــد؟” یــه شــعبده بــازی دســته جمعــی،  “ایــن تخلفــه آقــا!”،  
نــه، تخلــف نیســت، بــرای زندگــی مــا تقلبــه،  مثــل همیشــه،  “ببیــن خانــم 
هدایــت، حتــی اگــرم آزادت مــی کــردن، بــا همیــن حکــم دوبــاره میومــدن 
ــی داشــت،” دو  ــر قانون ــه؟!” “نمیتونســتن. گی ــه کاری ــت. خــب چ میگرفتن
ــه زدن؟،  ــا پرس ــد ت ــی؟، چن ــا دلتنگ ــد ت ــن؟، چن ــدر، امی ــی چق ــال یعن س
“بــه هــر حــال. آقــای فانــی هــم مقصــر نیســت. بهــش گفتــه انــد. دســتور 
رو اجــرا مــی کنــه.” بلنــد مــی شــم و میــرم پشــت پنجــره، تــو یــه جایــی 
ــا  ــن آق ــا، “مــن از ای ــو یکــی از همیــن خیابون ــی، همیــن بغــل، ت اون بیرون
شــکایت مــی کنــم.” “شــما حــق داریــد از هرکــی دلتــون خواســت شــکایت 
ــن  ــم، “ببی ــی کن ــر م ــون فک ــی م ــه زندگ ــن ب ــده، و م ــی خن ــد.” و م کنی
دختــرم، دادســتان از نیمــه ی خــرداد نامــه زده ایــن پرونــده رو بــه جریــان 
ــرد”،  ــی ک ــون نم ــی براش ــور فرق ــور و اون ــه روز این ــه دو س ــه. دیگ انداخت
اگــه زندگیمــون شــکل داشــت شــکل یــه نمــودار مثلثاتــی بــود. یــه نمــودار 
تانژانتــی، بــا دو محــور بــی ربــط. یــه محــورش پلــه پلــه حرکــت مــی کنــه؛ 
ــه  ــی، اول و آخــرش پیداســت: ۶، ۷، ۸؛ گام ب ــی بین ۴، ۴/۵، ۵؛ خــط رو م
گام، نقطــه بــه نقطــه، ســال بــه ســال. انگشــتم رو میــذارم روی ۶ و میکشــم 
تــا ۸؛ دو شــماره، دو ســال؛ مــی شــه کتــاب خونــد، چیــز نوشــت، ترجمــه 
ــاز  ــد. هیــچ کاری هــم کــه نکنــی ب ــازی گذرون ــه ب کــرد؛ اصــا همــه رو ب
میگــذره، امــا اون یکــی محــور ترســناکه؛ یــه تــداوم تصاعــدی. یــه خــط بــی 
ــا  ــای دل؛ ت ــه دهلیزه ــا ت ــره ت ــگار می ــی؛ ان ــه تهــش رو نمــی بین ــا ک انته
همــه ی حســرت هــای نادیدنــی. خونــه. نــور. روزمرگــی. آرزوهــای کوچــک 
بــی عــدد. معلــم مــی گــه: “رهــا کنیــد. آخــرش معلــوم نیســت؛ بینهایتــه.” 
ــو  ــی شــنوم، ات ــداره، صــدای قاضــی رو از دور م ــا شــماره ن ــی انته خــط ب
کشــیده و نمــاز خونــده: “خــب، اینــم از ایــن. بــه ســامت” و بــه تــو فکــر 
مــی کنــم، و همــه ی چــراغ هایــی کــه خــودت بایــد روشــن کنــی، معلــم 
ــد  ــداره. فقــط مــی تونی ــن محــوره. شــماره ن ــو ای ــر ت مــی گــه: “وزن تغیی

تصــورش کنیــد.«

خبرهای نقض حقوق بشر

حکــم اعــدام بهــروز آلخانــی، کــه 
در دادگاه انقــاب و بــه اتهــام 
ــتن در  ــت داش ــه« و دس »محارب
ــال  ــوی در س ــتان خ ــرور دادس ت
۱۳۸۸ صــادر شــده بــود، بــه اجــرا 
درآمــد. پیمــان آلخانــی بــرادر 
وی، چهارشــنبه ۴ شــهریور در 
ــت  ــی ســی گف ــی ب ــا ب ــو ب گفتگ
کــه دادســرای عمومــی و انقــاب 
ارومیــه، امــروز صبــح بــه خانــواده 
ــدام  ــم اع ــه حک ــر داده ک او خب
ایــن زندانــی ُکــرد، شــب گذشــته 
اجــرا شــده اســت. او بــا ذکــر اینکــه بــه همــراه بهــروز آلخانــی، ۵ زندانــی 
ــواده  ــه خان ــد، افــزود کــه اجســاد ایــن ۵ نفــر ب دیگــر هــم اعــدام شــده ان
هایشــان داده شــده، امــا مقــام هــای قضایــی هنــوز جســد بــرادرش را بــه 

ــد. ــداده ان ــل ن ــواده وی تحوی خان

ــون مدافعــان حقــوق بشــر کردســتان«، حکــم ۵  ــه گــزارش ســایت »کان ب
ــواد  ــا م ــط ب ــم مرتب ــل جرای ــه دلی ــد، ب ــده ان ــدام ش ــه اع ــری ک ــر دیگ نف
مخــدر اجــرا شــده اســت. ســازمان عفــو بیــن الملــل، دیــروز از مقــام هــای 
ایــران خواســته بــود از اجــرای حکــم آقــای آلخانــی، کــه در هنــگام اعــدام 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازمان، ب ــن س ــد. ای ــودداری کنن ــال داشــت، خ ۳۰ س
بهــروز آلخانــی درخواســت تجدیــد نظــر داده، اعــام کــرده بــود:  »اجــرای 
مجــازات اعــدام در حالــی کــه زندانــی در انتظــار نتیجــه درخواســت تجدیــد 
نظــر بــه ســر مــی بــرد، نقــض فاحــش قوانیــن ایــران و قوانیــن بین المللــی 

و دهــن کجــی بــه عدالــت اســت.«
بیانیــه ســازمان عفــو بیــن الملــل تاکیــد داشــت کــه آقــای آلخانــی، پــس از 
دســتگیری بیــش از یــک ســال بــدون دسترســی بــه وکیــل یــا خانــواده در 
حبــس انفــرادی بــوده اســت. بــه گــزارش ســایت کانــون مدافعــان حقــوق 
بشــر کردســتان، بهــروز آلخانــی در ۷ بهمن مــاه ۱۳۸۸، بــه همــراه ۱۵ تــن 
دیگــر و بــه اتهــام »رابطــه بــا پــژاک« در ســلماس بازداشــت شــده بــود. بــه 
ــد »مشــارکت  ــه وی اتهــام جدی ــاه ب ــد م ــن ســایت، پــس از چن نوشــته ای
در قتــل دادســتان خــوی« تفهیــم شــده و بــه خاطــر »همــکاری موثــر بــا 
ــوم شــده  ــدام محک ــه اع ــتان خــوی« ب ــتان شهرس ــل دادس ــژاک« و »قت پ
ــتان  ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــی زاده دادس ــی قل ــی حاج ــت. ول اس
ــه کشــته  ــه ضــرب گلول ــزل خــود ب ــل من خــوی، ۲۸ دی ۱۳۸۸ و در مقاب

شــد.

حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره 
هدایت ابالغ شد

بهروز آلخانی به اتهام ›محاربه‹ اعدام شد

حقوق ما

صفحه 3/ شامره هفدهم

همســر ســعید عابدینــی، کشــیش ایرانــی- آمریکایــی  کــه بــه هشــت ســال 
ــران  ــر در ای ــوق بش ــی حق ــن الملل ــن بی ــه کمپی ــت ب ــوم اس ــدان محک زن
ــران و  ــته ای ای ــق هس ــان تواف ــه از زم ــای وزارت خارج ــت: “پیگیری ه گف
آمریــکا، نســبت بــه قبــل کمتــر شــده و بیش تــر ســکوت می کننــد امــا در 
تماس هایــی کــه انجــام شــده گفته انــد دارنــد روی موضــوع کار می کننــد و 
ــد.« مســاله ســعید در اولویــت پیگیــری اســت ولــی جزئیاتــی اعــام نکرده ان

نغمــه عابدینــی ادامــه داد: “مــن در مــاه ســپتامبر ۲۰۱۵ بــرای شــرکت در 
یــک جلســه حقــوق بشــری بــه نیویــورک خواهــم رفــت. ۱۷-۱۸ ســپتامبر 
ــای  ــم  آق ــپتامبر ه ــد و ۲۸ س ــف می آین ــورهای مختل ــای کش از پارلمان ه
روحانــی بــه نیویــورک خواهــد آمــد.  تــاش خواهــم کــرد بــا هیــات ایرانــی 
ماقــات داشــته باشــم یــا حداقــل بداننــد مســاله حقــوق بشــر و ســعید برای 
جامعــه بیــن المللــی و مــردم آمریــکا مهــم اســت.« خانــم عابدینــی گفــت 
آخریــن خبــری کــه از همســرش دارد بــه ۶ آوریــل ۲۰۱۵ )۱۶ اردیبهشــت 
۱۳۹۴( برمی گــردد: “در ایــن روز مامــوران زنــدان، بــه بهانــه  بازرســی  بــه 

ســلول او هجــوم بــرده و او را کتــک زده بودنــد، روی  زمیــن انداختــه بودنــد 
و دســت اش را پیچانــده بودنــد.” همســر ایــن کشــیش زندانــی گفــت موفــق 
نشــده بــا خــود او صحبــت کنــد امــا منابعــی در داخــل ایــران ایــن خبــر را 

ــد.  ــد کرده ان تایی
نغمــه عابدینــی همچنیــن بــا اشــاره بــه این کــه  بارهــا ســعی کــرده  اســت  
ــا مقامــات ایرانــی تمــاس بگیــرد، ادامــه داد: “درخواســت داده ام کــه  کــه ب
ــل و  ــران در ســازمان مل ــده ای ــر امــور خارجــه، نماین ــف وزی ــای ظری ــا آق ب
ــت  ــف درخواس ــای مختل ــم. از راه ه ــدار کن ــی، دی ــای روحان ــور آق همین ط
ــه  ــان ادام ــن حــال همچن ــا ای ــه ام، ب ــی نگرفت ــی جواب ــرده ام ول ــری ک پیگی
ــعید  ــس س ــدت حب ــت: “م ــان گف ــی در پای ــم عابدین ــم داد.”  خان خواه
عابدینــی ۸ ســال اســت و ســه ســال از آن ســپری شــده امــا هیــچ تضمینــی 

ــان ۸ ســال هــم او را رهــا کننــد. ــدارد در پای وجــود ن
 در ســال های اخیــر بعضــا  احــکام مربــوط بــه اقلیت هــا را افزایــش 
داده انــد.”  ســعید عابدینــی، یــک آمریکایــی ایرانــی تبــار، در مهرمــاه ســال 
ــال  ــه هشــت س ــاه ۱۳۹۱ ب ــن م ــی در بهم ــتگیر شــد و دادگاه ۱۳۹۱ دس
زنــدان محکــوم کــرد. پرونــده وی بازتــاب آشــکاری از نبــود آزادی مذهــب 
ــغ  ــه تبلی ــات از هرگون ــل مقام ــدم تحم ــاص، ع ــور خ ــه ط ــران، و ب در ای
ــه اســام  ــد مســتقیم علی ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــه آن را ب ــی اســت ک مذهب

شــیعه می داننــد.
ســعید عابدینــی، نوکیــش مســیحی ایرانــی ـ آمریکایــی تبــار پــس از تغییــر 
مذهــب در ســال ۱۳۸۵ از ایــران بــه آمریــکا رفــت و در مهرمــاه ۱۳۹۱ بــرای 
»بازدیــد از خانــواده و تاســیس یــک پرورشــگاه« بــه ایــران بازگشــت کــه در 
ــه اتهــام  ــدری اش دســتگیر شــد. او در بهمــن مــاه همــان ســال ب منــزل پ
تشــکیل کلیســاهای خانگــی در ایــران بــه قصــد بــر هــم زدن امنیــت ملــی 
از ســوی شــعبه ۲۶ دادگاه انقــاب اســامی بــه ۸ ســال زنــدان محکــوم شــد 
و دادگاه تجدیــد نظــر عینــا ایــن حکــم را تاییــد کــرد. کلیســاهای خانگــی 
کلیســاهای بــدون مجــوزی هســتند کــه بــه دلیــل عــدم صــدور مجــوز بــرای 
ــم  ــام مراس ــتای انج ــات، در راس تشــکیل کلیســاهای رســمی توســط مقام

مذهبــی مســیحیت در منــازل شــهروندان برگــزار می شــوند.

خبرهای نقض حقوق بشر

کیــوان مهــرگان، روزنامــه نــگار و مستندســاز ســبز بــرای اجــرای یک 
ــرق، بازداشــت  ــه ش ــده روزنام ــود در پرون ــری خ ــس تعزی ــال حب س
ــوان  ــحام« ، کی ــزارش »س ــه گ ــد.  ب ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــه زن و ب
ــعبه ۱۵  ــال ۹۰ در ش ــی س ــال سیاس ــگار و فع ــه ن ــرگان، روزنام مه
ــا »اتهــام تبلیــغ  ــی، وی ب ــه قضــاوت قاضــی صلوات دادگاه انقــاب، ب
ــت  ــال محرومی ــری و ۵ س ــس تعزی ــال حب ــه یک س ــام« ب ــه نظ علی
ــوم  ــازی محک ــی و مج ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــای مطبوعات از فعالیت ه
ــه طــور غیرمنتظــره اجــرا و وی را  ــود، حکمــی کــه امــروز ب شــده ب

ــدان اویــن کــرد.  ــه زن روان
 مهــرگان، آذر مــاه ســال ۸۹ در روزنامــه شــرق بازداشــت و پــس از 
نزدیــک بــه دو مــاه بــا قــرار وثیقــه آزاد شــده بــود، وی ســال ۸۸ نیــز 
ــی  ــون تومان ــه صــد میلی ــرار وثیق ــا ق ــاه ب ــس از دو م بازداشــت و پ
ــز  ــتان ۹۱ نی ــن در زمس ــاز هم چنی ــن مستندس ــود.  ای ــده ب آزاد ش
ــه  ــگاران دســتگیر و پــس از نزدیــک ب ــان بازداشــت روزنامه ن در جری

یــک مــاه آزاد شــد.

همسر سعید عابدینی: 
پس از توافق پیگیری های دولت آمریکا 

کمتر شده است

بازداشت کیوان مهرگان برای اجرای 
یک سال حبس تعزیری



حقوق ما
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ــرور- وقتــی از حقــوق بشــر در جهــان صحبــت مــی  ــا مس مان
ــران  ــخ ای ــا تاری ــه ب ــن مقول ــم ای ــت بگویی ــراه نیس ــر بی ــم، پ کنی
ــه شــده اندیشــه هــای  ــدی ناگسســتنی دارد. آنجــا کــه گفت پیون
ــاالت  ــی ای ــر دمکراس ــز متفک ــوان مغ ــه عن ــون ب ــاس جفرس توم
متحــده و از نویســندگان دیرپاتریــن و مترقــی تریــن قانــون 
ــه  ــه چ ــروز ب ــکای ام ــه آمری ــن ک ــارغ از ای ــان )ف ــی جه اساس
میــزان از ایــن متــن دور و یــا بــه آن نزدیــک اســت( تحــت تآثیــر  
ــدان معنــی اســت کــه  کورشــنامه گزنفــون شــکل گرفتــه. ایــن ب
ــته و در  ــوی نداش ــر ماه ــروز تغیی ــا ام ــاز ت ــری از آغ ــم بش مفاهی
مســیر مدرنیتــه تنهــا قاعــده منــد و بــا اقتضائــات روز بشــر ســازگار 
ــب دو  ــه در ترکی ــوده ک ــه ب ــت ک ــان اس ــا روح آن هم ــده، ام ش
ــاس  ــر اس ــه ب ــف اســت. چنانک ــل تعری ــانی‹ قاب ــت انس واژه ›کرام
مقدمــه اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر ›تمــام ابنــای بشــر آزاد بــه 
دنیــا مــی آینــد و از لحــاظ حقــوق و منزلــت بــا هــم برابرنــد. بــه 
آنهــا موهبــت عقــل و وجــدان عطــا شــده اســت و بایــد نســبت بــه 
ــن وجــود وقتــی  ــا ای ــرادری داشــته باشــند.‹ ب ــه ب یکدیگــر روحی
ــگاه مــی  ــا هنــوز ن ــران از گذشــته ت ــه وضعیــت حقــوق بشــر ای ب
کنیــم بــه جــز دوران چنــد پادشــاه هخامنشــی کــه از آن هــم فقط 
ــای  ــقم آن ج ــت و س ــه صح ــده ک ــادگار مان ــه ی ــطوره هایی ب اس
بحــث و جــدل اســت، همیشــه مقولــه حقــوق بشــر در ایــران بــه 
چنــد عامــل بازدارنــده و یــا ترکیبــی از همــه این هــا زنجیــر شــده. 
ــن  ــه ای ــت ب ــاالری اس ــدرت س ــا ق ــن مولفه ه ــی از قدیم تری یک
ــده  ــه شــکلی چی ــا مناســبات ب معنــی کــه در فرهنــگ ســنتی م

ــی -  ــدرت بدن ــل ق ــادی مث ــای م ــان قدرت ه ــه صاحب ــده ک ش
کــه امــکان جنــگاوری و نــان آوری را بــه وجــود مــی آورده - بــر 

ــته اند.  ــت داش ــران ارجحی دیگ
ــن  ــر عینــی ای ــات فیزیکــی، تعبی ــه و امکان ــه واســطه جث ــآ ب غالب
قــدرت مــداری متــرادف بــوده بــا برتــری مــردان بــر زنــان. از آنجــا 
کــه بــه دســت آوردن غــذا و امــرار معــاش روزمــره جــزو نیازهــای 
ــن  ــرآورده مــی شــده، ای ــردان ب ــه بشــر اســت کــه توســط م اولی
ــای  ــه اعض ــن هم ــده در بی ــه ش ــی پذیرفت ــه وضعیت ــبات ب مناس
خانــواده اعــم از زن و مــرد تبدیــل شــده و چنیــن شــرایطی 
صحبــت از رعایــت حقــوق بشــر را دشــوار و پیچیــده کــرده اســت. 
چــرا کــه بــر ایــن اســاس نــه تنهــا مــردان، کــه خــود زنــان نیــز 
ــت  ــا گذش ــد ب ــر چن ــد. ه ــور نبوده ان ــود متص ــرای خ ــی ب حقوق
زمــان و تــا امــروز بســتر ایــن مناســبات بــه مراتــب تغییــر کــرده 
امــا همچنــان ســایه ای از آن تحــت عنــوان ›ســنت هــای فرهنگــی‹ 
ــال  ــع در ح ــی از جوام ــل توجه ــش قاب ــر بخ ــر س ــم ب ــت ک دس

ــران ســنگینی مــی کنــد.  توســعه چــون ای
ــتبداد  ــته اس ــده داش ــش بازدارن ــران نق ــه در ای ــر ک ــل دیگ عام
فــردی بــوده اســت. در شــکل گیری ایــن بخــش هــم ماننــد مــورد 
اول فقــط یــک ســوی ماجــرا یعنــی دیکتاتــور قــدرت طلبــی کــه 
می خواهــد حقــوق مــردم را پایمــال کنــد ســهم نــدارد، بلکــه تــک 
تــک افــراد جامعــه بــه واســطه دالیــل گوناگــون از جملــه همــان 
قــدرت ســاالری نهادینــه شــده در فرهنــگ خانــواده بعــاوه عــدم 
ســواد و درک کافــی از توانایــی هــای خــود در پیدایــش و تــداوم 

حقوق مایادداشت
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ایــده و ســاختمان اســتبداد نقــش دارنــد. بــرای همیــن در 
ــت  ــوان یاف ــتبدادی را نمی ت ــی اس ــه جغرافیای ــچ نقط هی
کــه بــا حــذف فیزیکــی دیکتاتــور و یــا ســرنگونی سیســتم 
اداره اش پایــان یافتــه باشــد. چــه بســا بازتولیــد شــده و در 
ــه  ــرده اســت. چنانک ــدا ک ــور پی ــری ظه اشــکال خطرناک ت
ــده  ــا بازدارن ــه تنه ــه ن ــوم ک ــل س ــن عام ــه ای ــران ب در ای
رعایــت موازیــن حقــوق بشــر، کــه ناقــض فعــال آن اســت، 

رســیده ایم.
ــک  ــد. ی ــوان ›مذهــب سیاســی‹ نامی ــی ت ــده را م ــن پدی ای
ایدئولــوژی کــه مدعــی اســت ریشــه در مــاوراء دارد و 
هیــچ امــر بشــری از جملــه حقــوق بشــر را نفــی نمی کنــد 
ــوف  ــد معط ــاش می کن ــی ت ــردی تهاجم ــا رویک ــه ب بلک
ــد و  ــازی جدی ــوم س ــه مفه ــود در آن ب ــوژی خ ــه ایدئول ب
ــروی  ــتفاده از نی ــا اس ــور ب ــه ام ــردازد و در هم ــه بپ ایزول
ــر و  ــود ام ــد خ ــت واح ــوی برداش ــه س ــه را ب ــه جامع قهری
نهــی کنــد. خطــر چنیــن رویــه ای در دو بخــش پوپولیســم و 
ــای  ــرا تمــام چهارچوب ه ــد. زی ــدا می کن ــروز پی خشــونت ب
ــعی دارد  ــته و س ــا گذاش ــر پ ــری را زی ــده بش ــه ش پذیرفت
بــا نوعــی ادبیــات معطــوف بــه کانــون قــدرت، خــود را بــه 
جامعــه القــاء کنــد و چــون سرچشــمه ایــن آنارشــی خــود 
را خداونــد مذهبــی و قــدرت مــاوراء معرفــی مــی کنــد، هــم 
بــه واســطه دامــن زدن بــه وهــم نظــم جدیــد موفــق مــی 
ــه  ــه بهان ــم ب ــد و ه ــراه کن ــود هم ــا خ ــت را ب ــود اکثری ش
همــان سرچشــمه، امــکان بیشــتری بــرای ســرکوب اقلیــت 
ــه  ــار ده ــه چه ــک ب ــران نزدی ــی آورد. در ای ــت م ــه دس ب
ــراوان  ــای ف ــا پســتی ها و بلندی ه ــن شــیوه ب ــه ای اســت ک
ناشــی از برخــورد بــا بدنــه جامعــه مدنــی بــه راه خــود ادامــه 

می دهــد. 
برخــی از صاحــب نظــران بــر ایــن باورنــد کــه نمــی تــوان 
ــل  ــر مث ــای دیگ ــا مدل ه ــران را ب ــوق بشــر در ای ــد حق رون
آفریقــای جنوبــی، کــره شــمالی، لیبــی و یــا ســوریه مــورد 
ــورد  ــوان از م ــی نمی ت ــرار داد. حت ــل ق ــه نع ــل ب ــاس نع قی
ــرد  ــاد ک ــدل ی ــوان م ــا عن ــورها ب ــن کش ــدام از ای ــر ک ه
ــی،  ــت داخل ــه وضعی ــته ب ــدام بس ــر ک ــرایط ه ــون ش چ
ــا کشــورهای دیگــر و همیــن طــور شــرایط  شــکل پیونــد ب
جغرافیایــی و زمــان رویدادهــا متفــاوت اســت. باالتــر از آن 
ــران را  ــروز ای ــری ام ــوق بش ــرایط حق ــوان ش ــی نمی ت حت
ــه  ــورد مقایســه نتیجــه گرایان ــل آن م ــال قب ــا بیســت س ب
قــرا داد. چــون دیگــر نــه آن اتوریتــه کاریزماتیــک حکومــت 
برآمــده از انقــاب بــه قــوت خــود باقــی اســت و نــه کلیــت 
جامعــه آن تــوده ســر بــراه توســعه نیافتــه اســت. بــی شــک 
ــداری و شــکاف  ــن بی ــوژی و ارتباطــات در ای انقــاب تکنول
روزافــزون بــی تآثیــر نبوده اســت. بخشــی از حاکمان کشــور 
ــدرت از  ــب ق ــد در طل ــت را دریافته ان ــن واقعی ــه ای ــم ک ه
دســت رفتــه خویــش تــا حــدودی بــا ایــن مــوج همراهــی 
ــود در  ــعی می ش ــه س ــی ک ــا همراه ــد. ام ــان می دهن نش
ــرل و  ــور کنت ــتی تص ــه راس ــد. ب ــی بمان ــی باق ــد روبنای ح
ــد  ــد کــه قواعــد و مفاهیــم جدی هدایــت ایــن دنیــای جدی
خــود را بــه همــراه مــی آورد و در بســیاری از مــوارد جلوتــر 
ــدازه واقــع  ــا چــه ان از مصــرف کننــده حرکــت می کنــد،  ت

ــد از  ــران بع ــری ای ــوق بش ــه حق ــه کارنام ــت. ب ــه اس بینان
ــوارد  ــن و خشــن ترین م ــم بزرگ تری ــگاه کنی ــه ن انقــاب ک
نقــض حقــوق بشــر در دهــه اول انقــاب و در ســه مقطــع 
محــدوده بهمــن ۵۷ و بهــار و تابســتان ۶۰ و ۶۷ انجــام 
ــده از انقــاب کــه  ــای برآم ــا همــان ســایه کاریزم شــده ام
ــده، آن  ــامل می ش ــرس را ش ــی و ت ــوام فریب ــی از ع ترکیب
ــا کمتــر صــدای اعتراضــی بلنــد  ــود کــه ی قــدر گســترده ب
ــب  ــا اغل ــود در آن فض ــادی ب ــم فری ــر ه ــا اگ ــد و ی می ش
شــنیده نمی شــد. حتــی امــروز هــم گاه آن حــوادث توســط 
بانیــان آن بــه کلــی انــکار و در پشــت ســایه انقابــی گــری 
و شــرایط بحرانــی مخفــی می شــود. بعــد از آن دهــه ســیاه 
هــم نقــض حقــوق بشــر همچنــان ادامــه پیــدا کــرد منتهــا 
بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار در دهــه هفتــاد وقتــی قتــل 
هــای زنجیــره ای اتفــاق افتــاد، بــه واســطه همــان تغییــرات 
ــی  ــه علن ــود ک ــی، اتمســفری ایجــاد شــده ب ــر روبنای ناگزی
شــدن جنایــت و عمومیــت بخشــیدن بــه آن را باعــث شــد و 
در همــان فضــای تنفــس هــر چنــد انــدک بــود کــه جامعــه 
ــی نرســیده  ــه جای ــش ب ــی کــه در دهــه شــصت صدای مدن
بــود، فرصــت تنفــس پیــدا کــرد و فعــاالن زیــادی در زمینــه 
حقــوق بشــر تربیــت شــدند و تــاش خــود را بــرای پاســخگو 
ــر  ــه ه ــی ک ــد. تاش های ــه کار گرفتن ــت ب ــردن حکوم ک
چنــد در کــف جامعــه بســیار موفــق عمــل کــرد و آشــنایی 
ــی از  ــه یک ــرای آن را ب ــت اج ــر و درخواس ــوق بش ــا حق ب
مطالبــات عمومــی طبقــه متوســط مــردم بــدل کــرد، امــا در 
حکومــت و مناســبات قــدرت تآثیــر کــم فروغــی داشــت و 
بعــد از آن دولتــی بــر ســر کار آمــد کــه کوشــید هــر چــه در 
آن هشــت ســال رشــته بــود را پنبــه کنــد و آمــار و رکــورد 
ــه ثبــت رســاند.  جدیــدی در جریــان نقــض حقــوق بشــر ب
امــروز اگــر چــه آن دولــت تنــدرو جــای خــود را بــه دولــت 
ــران  ــه رو داده امــا همچنــان نقــض حقــوق بشــر در ای میان
بــا شــدت و حــدت هــر چــه تمــام تــر ادامــه دارد و ســالها 
ــاالن  ــه فع ــن مجموع ــری بی ــاف نظ ــکاف و اخت ــت ش اس
حقــوق بشــر حاصــل شــده. از آنــان کــه هنــوز بــه یــاد آن 
ســال های امیــد بــه اصــاح چشــم دوخته انــد تــا آنــان کــه 
فکــر می کننــد بــازی خورده انــد و بــدون تغییــر ســاختاری 
یــک سیســتم غیــر دمکراتیــک، نقــض حقــوق بشــر متوقــف 
ــر در  ــوق بش ــان حق ــن ناقض ــرا اصلی تری ــد. زی ــد ش نخواه
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــتند ک ــی هس ــای انتصاب ــران نهاده ای
تغییــر دولت هــا، خواســت های مــردم و جامعــه جهانــی بــه 

ــد.  ــه می دهن ــود ادام کار خ
در ایــن میــان توافــق اتمــی ویــن بیــن ایــران و شــش قدرت 
جهانــی بــه ایــن شــکاف و اختــاف نظرهــا دامــن زده و دو 
ــر  ــته ای را در براب ــق هس ــان تواف ــان و مخالف ــه موافق جبه
ــال از  ــت ۱۲ س ــد از گذش ــران بع ــت. ای ــرار داده اس ــم ق ه
ــی در  ــی در پ ــر و آشــتی های پ ــرات و قه ــی و مذاک چانه زن
نهایــت و در ادامــه تحریم هــای خــرد کننــده اقتصــادی بــر 
ســر مســئله هســته ای اش بــا شــش قــدرت جهانی بــه توافق 
رســید. توافقــی کــه ســوای تمــام ابعــاد مناقشــه برانگیــزش 
ــی دارد.  ــان و مخالفان در بیــن مدافعــان حقــوق بشــر موافق
ــا عــدم  ــرزخ تصویــب ی دو گروهــی کــه ایــن روزهــا و در ب

یادداشت

برخی از صاحب 
نظران بر این 

باورند که نمی 
توان روند حقوق 

بشر در ایران را با 
مدل های دیگر مثل 

آفریقای جنوبی، 
کره شمالی، لیبی 
و یا سوریه مورد 

قیاس نعل به نعل 
قرار داد. حتی 

نمی توان از مورد 
هر کدام از این 

کشورها با عنوان 
مدل یاد کرد چون 

شرایط هر کدام 
بسته به وضعیت 

داخلی، شکل 
پیوند با کشورهای 
دیگر و همین طور 
شرایط جغرافیایی 

و زمان رویدادها 
متفاوت است. 

باالتر از آن حتی 
نمی توان شرایط 

حقوق بشری 
امروز ایران را با 
بیست سال قبل 
آن مورد مقایسه 
نتیجه گرایانه قرا 

داد. چون دیگر 
نه آن اتوریته 
کاریزماتیک 

حکومت برآمده 
از انقالب به قوت 
خود باقی است و 

نه کلیت جامعه 
آن توده سر براه 

توسعه نیافته 
است. بی شک 

انقالب تکنولوژی 
و ارتباطات در این 

بیداری و شکاف 
روزافزون بی تآثیر 

نبوده است.

واکنش دو سر طیف؛ از کره شمالی تا شوروری



حقوق ما

صفحه 6/ شامره هفدهم

تصویــب توافــق در کنگــره آمریــکا مشــغول رویارویــی 
ــن  ــا یکدیگــر هســتند. البتــه هــر کــدام از ای نفــس گیــر ب
ــا و  ــد انگیزه ه ــتند و از بع ــف هس ــک طی ــم ی ــته ه دو دس
اهــداف بیــن موافقــان اختــاف نظــر فراوانــی وجــود دارد و 
بیــن مخالفــان هــم بــه همیــن شــکل. همچنیــن نــوع نــگاه 
ــگاه  ــا جای ــته بندی ه ــن دس ــوق بشــر در ای ــه حق ــه مقول ب
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــق را می ت ــان تواف ــژه ای دارد. موافق وی

کلــی تقســیم کــرد: 
ــا  ــن میانه روه ــق وی ــق تواف ــای مواف ــی از گروه ه ــف- یک ال
و اصــاح طلبــان ایــران هســتند کــه دولــت روحانــی آنهــا 
ــود  ــن دســته بیشــتر بهب ــزه ای ــد. انگی ــی می کن را نمایندگ
شــرایط اقتصــادی کشــور اســت و همچنیــن تضمیــن تــداوم 
ــارج  ــان خ ــا جه ــل ب ــوری اســامی را در حداق ــام جمه نظ

مــی بینــد.
ــی  ــح جهان ــاالن صل ــده، فع ــاالت متح ــای ای ب- دمکرات ه
ــور  ــارج از کش ــی در خ ــد ایران ــاالن منتق ــی از فع و بخش
کــه سیاســت های دولــت بــاراک اوبامــا ایــن دســته را 
ــار  ــر رفت ــدف آن تغیی ــن ه ــد و بزرگتری ــی می کن نمایندگ
ــوری  ــت جمه ــی حکوم ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق داخل
اســامی اســت. منتقــدان ایرانــی حامــی توافــق کــه عمدتــآ 
ــرای دوری  ــاش ب ــد، ت ــه ســر می برن در خــارج از کشــور ب
کشــور از شــرایط بحرانــی را مهمتریــن پیــش نیــاز بهبــود 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــران می دانن ــر در ای ــوق بش ــت حق وضعی
نمونــه کــره شــمالی را مثــال مــی آورنــد و بــر ایــن باورنــد 
ــرای  ــه ب ــرایط و بهان ــد ش ــر باش ــته ت ــا بس ــه دره ــر چ ه
ــر اســت.  ــا ت ــت محی ــردم توســط حکوم ــوق م ــال حق پایم

و مخالفان توافق: 
الــف- دســته ای از تندروهــا و نظامیــان در حکومــت ایــران 
ــات خــود و نظــام جمهــوری اســامی را در  ــه حی ــه ادام ک
ــرب و  ــا غ ــتیز ب ــی و س ــه ای و جهان ــازی منطق ــران س بح
همچنیــن ســرکوب و اختنــاق در داخــل کشــور مــی بیننــد. 
در ادبیــات و کنــش و واکنــش ایــن دســته بیشــتر اســتقبال 

از جنــگ بــه چشــم مــی خــورد تــا آمادگــی بــرای گفتگــو و 
الگــوی ضمنــی آنهــا همــان الگــوی کــره شــمالی اســت کــه 
ــع  ــه ای مطی ــم جامع ــن وســیله ه بمــب اتمــی دارد و بدی
ــرده  ــا ک ــود ره ــال خ ــه ح ــی او را ب ــم خارج ــاخته و ه س

اســت. 
ب- اتحــاد نانوشــته ای از اســرائیل و اعــراب و ترک هــا 
ــک  ــر ی ــه ه ــکا ک ــه کاران در آمری ــو محافظ ــا ن ــه ت گرفت
ــن بحــران در خطــر  ــا حــل ای ــع خــود را ب ــه نوعــی مناف ب
ــتند.  ــق هس ــوردن تواف ــم خ ــه ه ــتار ب ــد و خواس می بینن
ــاالت  ــی اســرائیل در ای ــک الب ــه می شــود آیپ چنانکــه گفت
متحــده یــک بودجــه حــدود دویســت میلیــون دالری صــرف 

ــه توافــق کــرده اســت.  ــه ب ن
ج- بخــش دیگــر مخالفــان توافــق را اپوزیســیون جمهــوری 
اســامی در خــارج از کشــور تشــکیل می دهنــد. آن هــا 
ــرای  ــد و ب ــب می خوانن ــداز و انحال طل ــود را بران ــه خ ک
آلترناتیوســازی در ایــران تــاش می کننــد. ایــن گــروه 
ــی از  ــن را نشــانه چشــم پوشــی کشــورهای غرب ــق وی تواف
نقــض آشــکار حقــوق بشــر در ایــران در جهــت منافــع خــود 
ــه  ــد ب ــم می کنن ــی را مته ــای غرب ــد و دولت ه ــی دانن م
ــوق  ــعه حق ــه توس ــود ب ــی خ ــدات بین الملل ــه تعه ــن ک ای
ــه  ــر گون ــا ه ــته اند. این ه ــا گذاش ــر پ ــان را زی ــر در جه بش
ــی  ــت روحان ــرب و دول ــاش غ ــام ت ــدواری و اع ــراز امی اب
بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران را فریــب مــی 
داننــد و بــرای ایــن منظــور بــه رشــد فزاینــده آمــار اعــدام 
ــته  ــن دس ــد. ای ــی کنن ــاره م ــد اش ــت جدی در دوران دول
ــون اساســی تبعیــض آمیــز  ســاختار غیــر دمکراتیــک و قان
جمهــوری اســامی را مهمتریــن مانــع احقــاق حقــوق بشــر 

ــد.  ــران مــی دانن در ای
 از ســوی دیگــر موافقــان مــی گوینــد ایــن توافــق بــه نفــع 
ــت  ــث تقوی ــم باع ــون ه ــت چ ــران اس ــر در ای ــوق بش حق
نیروهــای میانــه رو در ایــران مــی شــود و هــم بــاب 
ــاز می کنــد و از طرفــی  ــا را ب ــا دنی گفتگــوی ایــن کشــور ب

یادداشت

 

بخش دیگر 
مخالفان توافق 
را اپوزیسیون 

جمهوری اسالمی 
در خارج از 

کشور تشکیل 
می دهند. آن ها 

که خود را برانداز 
و انحالل طلب 

می خوانند و برای 
آلترناتیوسازی 
در ایران تالش 

می کنند. این گروه 
توافق وین را 

نشانه چشم پوشی 
کشورهای غربی از 
نقض آشکار حقوق 

بشر در ایران 
در جهت منافع 

خود می دانند و 
دولت های غربی 
را متهم می کنند 

به این که تعهدات 
بین المللی خود 

به توسعه حقوق 
بشر در جهان را 

زیر پا گذاشته اند. 
این ها هر گونه ابراز 

امیدواری و اعالم 
تالش غرب و دولت 
روحانی برای بهبود 

وضعیت حقوق 
بشر در ایران را 

فریب می دانند و 
برای این منظور 
به رشد فزاینده 

آمار اعدام در 
دوران دولت جدید 

اشاره می کنند. 
این دسته ساختار 

غیر دمکراتیک 
و قانون اساسی 

تبعیض آمیز 
جمهوری اسالمی 
را مهمترین مانع 

احقاق حقوق بشر 
در ایران می دانند. 

حقوق ما

صفحه 7/ شامره هفدهم

ــران  از تحریم هــای بین المللــی کــه خــواه ناخــواه مــردم ای
ــر  ــوق بش ــض حق ــوان نق ــه عن ــد ب ــرار می ده ــدف ق را ه
یــاد می کننــد. ایــن گــروه در خصــوص واکنــش احتمالــی 
حکومــت ایــران در برابــر فشــار بیشــتر غــرب، کــره شــمالی 
ــه  ــا گفت ــه اتمــی شــده ام ــد. کشــوری ک ــال می آورن را مث
ــگ از شــدت گرســنگی حتــی  ــگ یان می شــود مــردم پیون
ــی  ــن کشــور از جامعــه جهان ــزوای ای ــد و ان علــف می خورن
باعــث بســته تــر شــدن درهایــش و در نتیجــه نقــض بیشــتر 
و مخفیانــه حقــوق بشــر شــده اســت. موافقــان توافــق تصور 
می کننــد بــا عــادی ســازی هــر چــه بیشــتر روابــط ایــران 
و غــرب و امــکان نفــوذ هــر چــه بیشــتر در ایــران بیشــتر 
ــرای  ــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر پرداخــت و ب ــوان ب می ت

پاســخگو کــردن حکومــت تــاش کــرد.
ــرای  ــه ای را ب ــن مصالح ــق چنی ــان تواف ــل مخالف در مقاب
ــتند  ــران هس ــی نگ ــد و حت ــر می دانن ــر مض ــوق بش حق
در توافقــی کــه ابعــاد اصلــی آن امنیتــی و اقتصــادی 
ــرد. برخــی  ــرار گی ــوق بشــر وجــه المصالحــه ق اســت، حق
ــک  ــل دورنمــای تاری ــه دلی ــوری اســامی ب ــان جمه حامی
ــد  ــام مفی ــتمرار نظ ــرای اس ــق را ب ــن تواف ــا ای ــم ه تحری
می داننــد، عــده ای از مخالفــان می گوینــد بایــد طــرف 
ــران  ــدگان حکومــت ای ــا نماین ــی در مذاکــرات خــود ب غرب
ــاره  ــرد و درب ــاظ می ک ــم لح ــر را ه ــوق بش ــئله حق مس
بهبــود و رعایــت آن از طــرف ایرانــی تضمین هایــی دریافــت 
ــران و  ــق ای ــه تواف ــا هرگون ــز ب ــر نی ــرد و برخــی دیگ می ک
ــدید  ــا تش ــا ب ــد تنه ــتند و و معتقدن ــف هس ــرب مخال غ
ــود  ــه ای رســیده ب ــه مرحل ــوری اســامی ب ــا جمه تحریم ه
ــود و  ــادی ب ــار بنی ــر رفت ــلیم و تغیی ــه تس ــر ب ــه ناگزی ک
ــوع  ــر ن ــت و ه ــرار داش ــرنگونی ق ــتانه س ــی در آس ــا حت ی
ــران  توافقــی در جهــت اســتمرار نقــض حقــوق بشــر در ای
ــره  ــت کنگ ــن مهل ــاری آخری ــاه ج ــهریور م ــت. ۲۷ ش اس
ــن اســت. توافقــی  ــق اتمــی وی ــرای بررســی تواف ــکا ب آمری
کــه بــاراک اوبامــا مخالفــان آن را بــه وتــو تهدیــد کــرده و 
مخالفــان هــم یــک بودجــه دویســت میلیــون دالری بــرای 
ــخص  ــک مش ــده نزدی ــد. آین ــر گرفته ان ــق در نظ رد تواف
ــد؟ و  ــدار می مان ــن پای ــق وی ــا تواف ــه آی ــرد ک ــد ک خواه
ــه روی  ــور ب ــای کش ــا دره ــق آی ــداری تواف ــورت پای در ص
ــرایط  ــود ش ــا بهب ــم ب ــل ه ــود و در داخ ــاز می ش ــا ب دنی
روبــرو خواهیــم بــود؟ یــا اینکــه رفــع خطــر امنیتــی ایــران 
و منافــع اقتصــادی باعــث چشــم پوشــی غــرب از وضعیــت 
ــه  ــا اگــر توافــق ب ــران خواهــد شــد؟ ام حقــوق بشــر در ای

ــد داد؟  ــی رخ خواه ــه اتفاق ــورد چ ــم بخ ه
ــهم  ــش س ــث افزای ــرب باع ــق در غ ــوردن تواف ــم خ ــه ه ب
تندروهــا در سیاســت گذاری هــا و در نتیجــه تقویــت 
احتمــال فعــال شــدن گزینــه نظامــی علیــه ایــران خواهــد 
ــم  ــأس و از ه ــق ی ــم خــوردن تواف ــم به ــران ه شــد. در ای
پاشــیدگی جامعــه مدنــی و انــزوا و خشــونت بیشــتر 
حکومــت را در پــی خواهــد داشــت. بســیاری از تحلیلگــران 
برایــن باورنــد کــه اگــر توافــق پایــدار بمانــد امــکان ادامــه 
پــروژه دشمن ســازی و بحــران منطقــه ای و بین المللــی 

از  شــرایطی صحبــت  چنیــن  در  و  می شــود  کمرنــگ 
ــان تر  ــر آس ــوق بش ــه حق ــی از جمل ــه مدن ــات جامع مطالب
ــدرت  ــای ق ــا نهاده ــی ب ــکان چانه زن ــن ام اســت و همچنی

بیشــتر می شــود. 
ــای  ــه از گروه ه ــران ک ــق در ای ــان تواف ــی از مخالف بخش
ــه  ــابه برنام ــن را مش ــق وی ــد تواف ــی می آین ــدرو مذهب تن
ــدان دور  ــه چن ــد. در ســال های ن ــی می دانن ــکا در لیب آمری
ــی  ــابق لیب ــور س ــی دیکتات ــر قذاف ــا معم ــکا ب ــت آمری دول
ــر اســاس آن لیبــی تمــام  ــد کــه ب توافقــی را امضــاء کردن
تآسیســات اتمــی خــود را از بیــن ببــرد و آمریــکا در مقابــل 
ــزرگ اقتصــادی  ــای ب ــه کمک ه ــژه ای از جمل ــازات وی امتی
ــات  ــام تأسیس ــی تم ــد. قذاف ــرار ده ــی ق ــار لیب در اختی
ــه طــرف  ــی ک ــرد، در حال هســته ای کشــورش را امحــاء ک
آمریکایــی بــه توافــق پایبنــد نمانــد و تنهــا رقــم ناچیــزی 
ــرار داد.  ــی ق ــار لیب ــده را در اختی ــق ش ــای تواف از کمک ه
ــی  ــد از مدت ــت و بع ــتی نداش ــر راه بازگش ــی دیگ ــا لیب ام
ــه رهبــری  ــی ب ــی، ائتــاف جهان ــان بهــار عرب هــم در جری
فرانســه بــه لیبــی خلــع ســاح شــده حملــه نظامــی کــرد و 
حکومــت قذافــی را ســرنگون کــرد. دخالتــی کــه بســیاری 
از لیبیایی هــا معتقدنــد بــه خاطــر دســتیابی بــه نفــت ایــن 
ــارات  ــا خس ــی ب ــاکنان لیب ــوز س ــد و هن ــام ش ــور انج کش
ناشــی از مســلح کــردن شورشــیان و اقــدام نظامــی در آن 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــور دس کش
در رژیــم آپارتایــد آفریقــای جنوبــی کــه زیــر فشــار 
تحریم هــای حقــوق بشــری غــرب قــرار گرفتــه بــود، 
ــی  ــش آزادیخواه ــر جنب ــدال رهب ــون مان ــه نلس ــی ک زمان
ضــد آپارتایــد از زنــدان آزاد شــد از کشــورهای غربــی 
درخواســت کــرد کــه تــا رفــع کامــل آپارتایــد در کشــورش 
ــی  ــروز بخش ــود. ام ــته نش ــی برداش ــای بین الملل تحریم ه
ــدل در  ــان اجــرای همــان م ــوق بشــر خواه ــاالن حق از فع
ــی  ــه اســاس تحریم های ــاوت ک ــن تف ــا ای ــران هســتند. ب ای
ــران وضــع شــده حقــوق بشــری نیســت کــه  کــه علیــه ای
ــه  ــوق بشــری ب ــج مثبــت حق ــد نتای ــا بتوان ــه آن لزوم ادام
ــه  ــامی ب ــوری اس ــه جمه ــخص اینک ــه مش ــار آورد. نکت ب
ــود کــه در ســال ۹۱ )دوران محمــود  ــن بســت رســیده ب ب
ــا آمریــکا تــن داد،  ــه ارتبــاط و مذاکــره ب ــژاد( ب احمــدی ن
امــا قســمت تاریــک معادلــه محــل مناقشــه و اختــاف نظــر 
اینکــه واکنــش حکومــت ایــران بــه ادامــه ایــن بــن بســت 
چــه خواهــد بــود؟ در حقیقــت بایــد بررســی کرد آیــا روحیه 
رهبــر جمهــوری اســامی بــا تســلیم ســازگار اســت یــا بــا 
هیاهــو و جنــگ منطقــه ای کــه پایــان آن بــرای هیچکــس 
مشــخص نیســت. در مقابــل اگــر توافــق ادامــه پیــدا کنــد 
آیــا جمهــوری اســامی تــوان کنتــرل و انســداد داخلــی در 
ــا  ــت ی ــد داش ــا را خواه ــا دنی ــل ب ــو و تعام ــن گفت وگ حی
اینکــه ناگزیــر درهــا بــاز می شــود و تجدیــد قــوای جامعــه 
ــار  ــر رفت ــه تغیی ــر ب ــامی را ناگزی ــوری اس ــی جمه مدن
ــه تعبیــری پایــه هــای آن سســت و مقدمــات  می کنــد و ب
فروپاشــی اش فراهــم می شــود؟ چنانکــه در شــوروی اگــر 
ــد.  ــن نمی ش ــزرگ ممک ــول ب ــود، تح ــف نب ــرش گورباچ پذی
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دولــت  آمــدن  کار  بــه روی  از  دو ســال 
روحانــی می گــذرد. اتفاقــات زیــادی در ایــن 
دو ســال، چــه در حــوزه ی داخلــی و چــه در 
ــی  حــوزه ی خارجــی رخ داده اســت. در حال
هم چنــان دو ســال از دولــت روحانــی باقــی 
اســت کــه در ماه هــای اخیــر، مــردم ایــران 
ــن  ــن گرفت ــرای جش ــور، ب ــر کش در سراس
ــرب  ــران و غ ــان ای ــته ای« می ــق هس »تواف
ــد.  ــی کردن ــد و پایکوب ــا آمدن ــه خیابان ه ب
ــادی را طــی بیــش  ــده ی زی ــه ع ــی ک اتفاق
ــر  ــه ثم ــرانجام ب ــود و س ــته ب ــه راه گذاش ــم ب ــال، چش از ۱۰ س

ــت. نشس
ــن  ــد« جایگزی ــر و امی ــت تدبی ــه »دول ــتی ک ــان روز نخس از هم
ــه  ــردم، ب ــرده در دل م ــه ک ــد ریش ــد، امی ــژاد ش ــت احمدی ن دول
ــود. مردمــی کــه در زمــان انتخــاب ســال ۱۳۸۸  ــی ب چشــم آمدن
ــد،  ــیده بودن ــود نرس ــته ی خ ــه خواس ــد و ب ــده بودن ــرکوب ش س
حــس کردنــد کــه رای های شــان شــمرده شــده اســت. شــعارهای 
ــن  ــی روش ــد آینده ی ــود و نوی ــین  ب ــد، دل نش ــور جدی رئیس جمه

ــی داد.  م
ــت  ــت: »دول ــود گف ــوری خ ــام کاندیدات ــش اع ــی در همای روحان
مــن، دولــت تدبیــر و امیــد اســت و گفتمــان آن، نجــات اقتصــاد، 
ــر  ــزی بهت ــا جهــان اســت« و چــه چی ــل ب ــای اخــاق و تعام احی
ــی«  ــون اساس ــل ۱۵ قان ــل اص ــرای کام ــن از »اج ــخن گفت از س
ــی و...(  ــردی، آذری، عرب ــان )ک ــادری ایرانی ــان م ــس زب و »تدری
ــگاه  بطــور رســمی در ســطوح مــدارس و دانشــگاه ها« و »تغییــر ن
ــه ی  ــی« و »ارائ ــای ایران ــوام و فرهنگ ه ــه اق ــبت ب ــی نس امنیت
منشــور حقــوق شــهروندی« بــا مردمــی کــه در ســال ۸۸ تحقیــر 

ــدّ؟« شــده بودن
ــم، نشــان دهنده ی  ــت یازده ــران در دول ــدام در ای ــش اع ــا افزای ام

عــدم توجــه کافــی بــه وضعیــت حقوق 
ــه  ــدام روزان ــت. اع ــران اس ــر در ای بش
ســه نفــر در شــهرهای مختلــف، آماری 
ــه  ــت یابی ب ــان دس ــه در می ــت ک اس
ــا  ــود ام ــم می ش ــته ای، گ ــق هس تواف
واقعیــت روز ایــران اســت. دانشــجویان 
ــل  ــروم از تحصی ــواره مح ــی هم بهای
ــان  ــی هم چن ــاالن اتنیک ــتند، فع هس
ــی  ــای طوالن ــت و حبس ه ــا بازداش ب
ــت  ــوند و وضعی ــه رو می ش ــدت روب م
ــده  ــر ش ــم بدت ــر نگویی ــز اگ ــان نی زن
اســت، بهتــر هــم نشــده اســت. وعــده 
رفــع فیلترینــگ فیس بــوک، آزادی 
ــوی  ــر موس ــع حص ــگاه ها، رف در دانش
ــت  ــده اس ــی نش ــی و ... اجرای و کروب
کــه  اســت  مــواردی  این  هــا  و 
ــی  ــی را ط ــت روحان ــتی های دول کاس

دو ســال گذشــته نشــان می دهــد.
»روحانــی  وب ســایت  اســاس  بــر 
ســنج« کــه حاصــل همــکاری »اصــل 
ــی  ــات جهان ــکده مطالع ۱۹« و »دانش
ــت و  ــو« اس ــگاه تورنت ــک در دانش مان
ــی  ــا تحلیــف حســن روحان ــان ب همزم
آغــاز بــه کار کــرده اســت؛ از میــان ۷۳ 
وعده یــی کــه دولــت روحانــی داده 
اســت، ۱۲ مــورد، طــی دو ســال اخیــر تحقــق یافتــه اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه ۵ مــورد تحقــق نیافتــه، ۲۹ مــورد پیگیــری 

ــت.  ــری اس ــال پیگی ــورد در ح ــده و ۲۷ م نش
در ایــن میــان، برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه بــر اســاس ســاختار 
ــدرت خاصــی در دســت  ــه، ق ــوه مجری ــس ق ــران، رئی سیاســی ای
ــن  ــر ای ــوق بش ــان حق ــان و مدافع ــر کارشناس ــه نظ ــا ب ــدارد. ام ن
ــود  ــی وج ــت روحان ــه در دول ــتی هایی ک ــد کاس ــاد نمی توان اعتق

ــد.  ــه کن دارد را توجی
ــزه  ــده جای ــا علــی افشــاری، فعــال سیاســی مقیــم آمریــکا و برن ب
هلمن-همــت ســازمان دیــده بــان حقــوق بشــر در ســال ۲۰۰۶ در 
ــی و انتظــارات  ــت روحان ــوق بشــر در دول ــت حق ــا وضعی رابطــه ب

ــو نشســتم. ــه گفت وگ ــق هســته ای ب ــس از تواف پ
• دولت روحانی تا به امروز تا چه حد توانسته است به 

وعده های خود عمل کند؟ دالیل عمل نکردن به وعده هایی 
که در زمان انتخابات از آن ها صحبت شد، چه بوده است؟

ــت را  ــد حوزه هــای عملکــرد دول ــن ســوال بای ــه ای ــرای پاســخ ب ب
ــا بعــد  ــی در حــوزه برنامــه هســته ای، تقریب تفکیــک کــرد. روحان
ــرد.  ــل ک ــای اش عم ــه وعده ه ــت، ب ــال فعالی ــه دو س ــب ب از قری
ــه  ــد مذاکــرات هســته ای کــه ب ــد توجــه داشــت دور جدی ــا بای ام
ــس  ــش از رئی ــال پی ــید، دوس ــام رس ــای برج ــت در امض موفقی
ــت وی در  ــش دول ــود و نق ــاز شــده ب ــی آغ ــور شــدن روحان جمه
ــون  ــر فن ــع موجــود و کاربســت بهت ــر موان ــه ب هموارســازی و غلب
دیپلماتیــک بــود. امــا در دیگــر حوزه هــای سیاســت خارجــی و بــه 
ــداده  خصــوص مســائل منطقــه ای، اقــدام مثبــت خاصــی انجــام ن
اســت و تقریبــا مداخله هــای مخــرب دوران احمــدی نــژاد را ادامــه 
ــت  ــر از دول ــت بهت ــرد دول ــادی عملک ــوزه اقتص ــت. در ح داده اس
پیشــین بــوده ولــی موفقیــت دولــت انــدک بــوده و وعده هــای اش 
در خصــوص خــروج از رکــود و کاهــش بیــکاری و افزایــش 

شیدا جهان بین
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ــش  ــا در کاه ــت و تنه ــده اس ــق نش ــرمایه گذاری، محق س
تــورم موفقیــت داشــته اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــای  ــاپیش از دالره ــتفاده پیش ــول اس ــت، محص ــن موفقی ای
ــا  ــی موفقیت ه ــوده اســت. در سیاســت داخل بلوکــه شــده ب
ناچیــز بــوده اســت و عمــده وعده هــا بــر روی زمیــن مانــده 
ــی  ــات مثبت ــت اقدام ــدا دول ــه ابت ــگاه ها ک ــت. در دانش اس
انجــام داد، امــا از چنــد مــاه گذشــته رونــد معکــوس شــروع 
شــده اســت. در زمینــه آزادی هــای سیاســی و مســائل 
ــاخته  ــی نس ــای اش را عمل ــت وعده ه ــری، دول ــوق بش حق
ــه طــور نســبی، محدودیت هــا  اســت. در حــوزه فرهنگــی، ب
ــاد  ــزان آن زی ــا می ــی فرهنــگ کــم شــده اســت ام ــر اهال ب
ــه  ــی، عرص ــت روحان ــرد دول ــوزه عملک ــن ح ــت. بدتری نیس
ــی در تحقــق  ــت روحان ــوده اســت. در مجمــوع دول ورزش ب

ــرد.  ــی نمی گی ــره باالی ــا نم وعده ه
دلیــل ایــن کار نخســت بــه اختیــارات ناچیــز رئیــس جمهــور 
ــای  ــه نهاده ــون اساســی اســت ک ــق قان ــوا، طب ــه ق و موازن
غیــر انتخابــی را در موقعیــت مســلط قــرار می دهــد. دولــت 
روحانــی در سیاســت داخلــی و مســائل فرهنگــی نیــز اراده 
ــه  ــا و ب ــده وزارت خانه ه ــت. در عم ــداده اس ــان ن الزم را نش
ــا  ــداده و تقریب ــی رخ ن ــوالت بزرگ ــور، تح ــژه وزارت کش وی
ــی  ــان باق ــا هم فکران ش ــژاد و ی ــدی ن ــنل دوران احم پرس
ــر عرصــه  ــد. عامــل دیگــر، رخــوت و رکــود حاکــم ب مانده ان
اجتماعــی اســت کــه باعــث شــده تــا فشــار اجتماعــی بــرای 
ــدار  ــن اقت ــب رفت ــدال و عق ــی اعت ــه سیاس ــرد برنام پیش ب
ــه  ــف برنام ــاط ضع ــا و نق ــود. تعارض ه ــق نش ــان خل گرای
سیاســی اعتــدال و انتخــاب کارگــزاران ضعیــف و پیــر بــودن 
ــت  ــن دول ــان پایی ــود در راندم ــه خ ــه نوب ــز ب ــه نی کاببین

ــر هســتند. اعتــدال موث
• از نظر شما عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق 

بشر تا به امروز چگونه بوده است؟
مجمــوع  در  حقوق بشــر  زمینــه  در  روحانــی  دولــت 
عمل کــرد منفــی دارد. البتــه دولــت تصمیم گیــر اصلــی 
و تعییــن کننــده در زمینــه حقــوق بشــر نیســت. امــا 
در حوزه هایــی کــه دولــت موثــر بــوده نیــز اقدامــات 
ــان،  چشــم گیری انجــام نشــده اســت. در زمینــه مســائل زن
ــد  ــام ده ــی انج ــد کارهای ــور می خواه ــس جمه ــاون رئی مع
امــا اکثــر مطالبــات زنــان خــارج از اختیــارات دولــت اســت. 

در برخــی مســائل چــون برداشــتن منــع ورود 
ــینی  ــت عقب نش ــتادیوم ها، دول ــه اس ــان ب زن
بیشــتری در مقایســه بــا دوران احمــدی نــژاد 
ــظ  ــت در حف ــارض سیاس ــت. تع ــته اس داش
حمایــت مراجــع و در عیــن حــال توجــه بــه 
ــرده  ــر ک ــت را زمین گی ــان، دول ــات زن مطالب
اســت. در حوزه هــای اقلیت هــای مذهبــی 
اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت. در حــوزه 
محدودیت هــا  کمــی  قومــی  اقلیت هــای 
برداشــته شــدند. ایجــاد رشــته تحصیلــی 
ادبیــات کــردی در دانشــگاه کردســتان و 
هم چنیــن تدریــس زبــان کــردی در مــدارس 
ــتند.  ــت هس ــوت دول ــاط ق ــتان از نق کردس
برداشــته  و  عمرانــی  زمینه هــای  در  امــا 
ملموســی  اقــدام  بی عدالتی هــا  شــدن 

ــد  ــه دارد و رون ــاکان ادام ــا کم انجــام نشــده اســت. اعدام ه
ــف  ــع مخال ــی موض ــت روحان ــت. دول ــه اس ــودی یافت صع
ــی  اتخــاذ نکــرده اســت، اگرچــه مســئولیت حقوقــی و قانون
ــجویی،  ــوزه دانش ــدارد. در ح ــا ن ــرای اعدام ه ــه اج در زمین
ــت.  ــام داده اس ــری انج ــات مثبت ت ــدی اقدام ــا ح ــت ت دول
ــل برگشــتند.  ــه تحصی ــتاره دار ب ــدادی از دانشــجویان س تع
ــات  ــا اقدام ــت ت ــده اس ــذ ش ــد اخ ــا تعه ــه آن ه ــا از هم ام
سیاســی نامطلــوب از دیــد حکومــت انجــام ندهنــد. برخــی 
ــد.  ــوز گرفتن ــتقل مج ــد و مس ــی جدی ــکل های سیاس از تش
ــت.  ــده اس ــل نش ــدت ح ــم وح ــر تحکی ــکل دفت ــوز مش هن
دســت  از  دانشــجویان  اســامی  انجمن هــای  از  برخــی 
نیروهــای جعلــی خــارج شــده اســت. فضــای پلیســی 
ــه  ــا مجموع ــت. ام ــده اس ــر ش ــم رنگ ت ــگاه ها ک در دانش
اقدامــات انجــام شــده در دانشــگاه ها حداقلــی اســت و 
ــا  ــا ب ــت. ام ــرده اس ــاد نک ــول ایج ــر، تح ــاد بزرگ ت در ابع
توجــه بــه دوران ســختی کــه دانشــجویان در دوران ریاســت 
ــی  ــم ارزیاب ــد، مغتن ــل کردن ــژاد تحم ــوری احمدی ن جمه
می شــود. منتهــا ایــن وضعیــت شــکننده اســت و بــا توجــه 
ــری،  ــت های رهب ــر خواس ــوم در براب ــر عل ــلیم وزی ــه تس ب
ــده  ــی مان ــال باق ــه در دو س ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــایش های  ــود و گش ــوس ش ــت معک ــت، وضعی ــر دول از عم

ــد. ــن برون ــج از بی ــه تدری ــده ب ــاد ش ــدود ایج مح
• دلیل عمل کرد منفی دولت در زمینه حقوق بشر را 
چه می دانید؟ چه موانعی در راه دستیابی و عمل به 

موارد حقوق بشر در ایران بر سر راه روحانی و دولت 
اوست؟

بــه نظــر مــن وضعیــت حقوق بشــر در کل، بدتر نشــده اســت 
امــا بهبــود خــاص و ملموســی نیــز پیــدا نکــرده اســت و در 
اصــل همــان وضعیــت ســابق برقــرار اســت. دلیــل اصلــی این 
اســت کــه دولــت بــه معنــای قــوه مجریــه، اختیاراتــی بــرای 
ــال  ــای فع ــدارد. نهاده ــت حقوق بشــر ن ــذاری در وضعی اثرگ
ــوق بشــر، مســتقل و  ــه ســرکوب ســازمان یافته حق در زمین
ــا  ــد. ام ــل می کنن ــه عم ــوه مجری ــوذ ق ــوزه نف ــارج از ح خ
ــگاه امنیتــی بــه  دولــت روحانــی خــود دولتــی اســت کــه ن
ــی  ــادی و تنش زدای ــعه اقتص ــن توس ــائل دارد و هم چنی مس
در سیاســت خارجــی را بــر مســائل حقــوق بشــری و توســعه 
ــت  ــن دول ــح می دهــد. مصلحــت اندیشــی ای سیاســی ترجی

به نظر من وضعیت 
حقوق بشر در کل، 

بدتر نشده است 
اما بهبود خاص و 
ملموسی نیز پیدا 
نکرده است و در 

اصل همان وضعیت 
سابق برقرار است. 

دلیل اصلی این 
است که دولت 

به معنای قوه 
مجریه، اختیاراتی 
برای اثرگذاری در 

وضعیت حقوق بشر 
ندارد. نهادهای فعال 

در زمینه سرکوب 
سازمان یافته حقوق 

بشر، مستقل و 
خارج از حوزه 

نفوذ قوه مجریه 
عمل می کنند. اما 

دولت روحانی خود 
دولتی است که نگاه 

امنیتی به مسائل 
دارد و هم چنین 
توسعه اقتصادی 
و تنش زدایی در 
سیاست خارجی 

را بر مسائل حقوق 
بشری و توسعه 
سیاسی ترجیح 

می دهد.

علی افشاری:

عملکرد دولت در زمینه حقوق بشر
در مجموع منفی است



حقوق ما

صفحه 10/ شامره هفدهم

گفت وگو

ــث  ــز باع ــری نی ــا رهب ــل ب ــدم تقاب ــرد ع و راهب
حقوق بشــر  نقــض  مــوارد  زمینــه  در  می شــود 
ــار  ــت اش را اظه ــرد و مخالف ــش بگی ســکوت در پی
ــای وزارت  ــال موضع گیری ه ــوان مث ــه عن ــد. ب نکن
خارجــه در برابــر گزارش هــای احمــد شــهید و 
ــر،  ــوق بش ــی حق ــازمان های بین الملل ــادات س انتق
مشــابه دوران احمــدی نــژاد اســت. مشــکل بــزرگ 
ــی  ــا اصل ــل منش ــت. در اص ــاختاری اس ــع س موان
اساســی  قانــون  ایــران،  در  حقوق بشــر  نقــض 
ــردن  ــه ک ــی و نهادین ــد سیاس ــر آپارتای ــی ب مبتن
ــت  ــه سیاســی دول تبعیــض در کشــور اســت. برنام
اعتــدال نیــز ظرفیــت موثــری در خصــوص بهبــود 
پایــدار حقوق بشــر در ایــران نــدارد. روحانــی البتــه 
ــهروندی را  ــوق ش ــه حق ــه الیج ــیده اســت ک کوش
ــون  ــران، نبــود قان تنظیــم کنــد، امــا مشــکل در ای
نیســت بلکــه اراده الزم و ســاختارهای قانونــی 
ــر  ــوق بش ــض حق ــری از نق ــرای جلوگی ــب ب مناس
ــزاران اش،  ــی و کارگ ــت روحان ــدارد. دول ــود ن وج
ــی  ــابقه مثبت ــا در مســائل حقوق بشــری س ــه تنه ن
ندارنــد، بلکــه برخــی از آن هــا افــراد بدســابقه ای در 
ایــن زمینــه هســتند. از ایــن رو، نــگاه غالــب دولــت، 
اگرچــه در مقایســه بــا اصول گرایــان، بــه طــور 
نســبی تعــارض کمتــری بــا موازیــن حقــوق بشــری 
ــق نیســت. سیاســت ســرهم  ــل تطبی ــا قاب دارد، ام
حدوســطی  و  بینابینــی  برخوردهــای  و  بنــدی 
ــه  ــد. ب ــل کن ــکات را ح ــد مش ــی، نمی توان روحان
عنــوان مثــال، در زمینــه حجــاب در ایــام انتخاباتــی 
ــه دختــران  وعــده داد کــه عــزت در خیابان هــا را ب
ایرانــی بــر می گردانــد. امــا همــان زمــان هــم 
معلــوم بــود کــه پلیــس اخــاق و مجریــان امنیــت 
اخاقــی بــه حــرف دولــت و رئیــس جمهــور گــوش 
ــدام  ــوری، اق ــت جمه ــد از ریاس ــد. وی بع نمی دهن
خاصــی در ایــن زمینــه انجــام نــداد. البتــه برخــی 
ــه  ــر این ک ــد ب ــوص تاکی ــه خص ــخنان وی و ب از س
ــود،  ــاب نمی ش ــا حج ــان ب ــه زن ــدود ب ــاف مح عف
ظرفیت هــای مثبتــی در زمینــه هموارســازی مبانــی 
ــوری  ــاری در جمه ــاب اختی ــرش حج ــری پذی نظ
اســامی دارد امــا در جایــی دیگــر حرف هایــی 
ــرده  ــل ک ــت را زای ــر مثب ــن تاثی ــه ای ــت ک زده اس
اســت. بــه عنــوان مثــال در مــاه رمضــان، بــا طــرح 
ــه  ــی ب ــان ایران ــه زن ــه هم ــع ک ــای خــاف واق ادع
حجــاب بــاور دارنــد، خواســتار شــد تــا در ایــن مــاه 
ــد.  ــه پوشــش خــود نشــان دهن توجــه بیشــتری ب
ــام  ــای اش در ای ــاف وعده ه ــر خ ــب، ب ــن ترتی بدی
انتخابــات، از زنــان خواســت تــا انتظــارات پلیــس و 

ــازند. ــرآورده س ــار را ب ــای فش گروه ه
• به نظر شما بعد از توافق هسته ای تغییری در 
وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود می آید؟ 

چرا و چگونه؟
ــتقیم  ــر مس ــته ای تاثی ــق هس ــن تواف ــر م ــه نظ ب
ــه  ــدارد. ب ــوق بشــر ن ــه حق ــدت در زمین ــاه م وکوت
ــک،  ــودکار و اتوماتی ــکل خ ــه ش ــر ب ــارت دیگ عب
حقــوق  بــه  مــردم  دســتیابی  بهبــود  باعــث 

شــهروندی نمی شــود. چــون کســانی که نقــش 
از  خــارج  دارنــد،  را  خصــوص  ایــن  در  موثــر 
ــی  ــه تنش زدای ــد ک ــرار دارن ــتند و اص ــت هس دول
ــت  ــایش در سیاس ــه گش ــی ب ــت خارج در سیاس
داخلــی منجــر نشــود. از ایــن رو ممکــن اســت 
حتــی ســخت گیری کننــد و در شــرایطی نیــز 
ممکــن اســت وضــع بدتــر شــود. امــا ایــن توافــق، 
تاثیــر منفــی مســتقیم بــر حقــوق بشــر نیــز نــدارد 
ــه  ــی ک ــل مثبت ــرات اش مشــروط اســت. عام و تاثی
ــی  ــی ناش ــد منف ــف رون ــرد، توق ــر ک ــوان ذک می ت
ــرای  ــر روی کارزار ب ــته ای ب ــران هس ــداوم بح از ت
بهبــود حقوق بشــر در ایــران اســت. ایــن مســاله در 
کنــار کــم شــدن مشــکات معیشــتی بالقــوه فضــا 
ــری  ــوق بش ــان حق ــر مدافع ــرک بهت ــرای تح را ب
می شــود  باعــث  هم چنیــن  می ســازد.  مســاعد 
امنیتــی کــم رنگ تــر شــده و در  تــا مســائل 
ــری در  ــائل حقوق بش ــه مس ــه ب ــدت، توج ــان م می
ــش  ــی افزای ــی و خارج ــت داخل ــای سیاس حوزه ه
توافــق  تاثیرگــذاری مثبــت  امــا الزمــه  یابــد. 
هســته ای بــر روی وضعیــت حقــوق بشــر، نیازمنــد 
دو عامــل اســت. نخســت مدافعــان حقــوق بشــر از 
ــت  ــا درک درس ــد و ب ــتفاده کنن ــت اس ــن فرص ای
از مســائل بکوشــند تــا توجهــات را بــه ســمت 
ــل  ــد. عام ــش ببرن ــر پی ــود حقوق بش ــرورت بهب ض
ــعه  ــه توس ــی در زمین ــت روحان ــات دول دوم، اقدام
سیاســی، آزادی هــا و حقــوق شــهروندی اســت. 
ــات الزم  ــال نشــوند و اقدام ــل فع ــن دو عام ــر ای اگ
را انجــام ندهنــد، توافــق هســته ای، پیامــد مثبتــی 
ــر  ــن دیگ ــدارد. هم چنی ــر ن ــوق بش ــه حق در زمین
تهدیــد حاکــم شــدن نــگاه توســعه آمرانه و یــا 
ــی  ــوان نگران ــه عن ــر، ب ــن حقوق بش ــده گرفت نادی
جامعــه جهانــی اســت کــه فعــاالن حقــوق بشــر باید 
ــر  ــار ب ــظ فش ــرورت حف ــد و ض ــه کنن ــا آن مقابل ب
ــه  ــار در زمین ــر رفت ــرای تغیی جمهــوری اســامی ب

ــازند. ــوش زد س ــر راگ ــوق بش حق
  وضعیت جامعه ی مدنی و حوزه یی نظیر 

حوزه ی فرهنگی را در نیمه ی راه دولت 
روحانی و بعد از توافق چگونه ارزیابی 

می کنید؟
توافــق اتمــی و پایــان ماجراجویــی هســته ای، یــک 
ــگ  ــی و اصحــاب فرهن ــه مدن ــرای جامع فرصــت ب
اســت تــا از ســایه منفــی و مزاحــم فضــای امنیتــی 
مرتبــط بــا بحــران طوالنــی هســته ای خــارج 
ــم،  ــز گفت ــر نی ــه پیش ت ــور ک ــا همان ط ــوند. ام ش
ــت و  ــروط اس ــوه و مش ــت، بالق ــرات مثب ــن تاثی ای
حالــت خــودکار نــدارد. نتیجــه مثبــت  آن هــا، تابــع 
تــاش نیروهــای جامعــه مدنــی و کارگــزاران دولــت 
ــا  ــت. ام ــی اس ــی و فرهنگ ــعه سیاس ــان توس خواه
ــه طــور نســبی، در شــرایط بعــد  ــوان گفــت ب می ت
ــران و  ــدید بح ــای تش ــا فض ــاس ب ــق، در قی از تواف
ــه  ــی رود ک ــتری م ــار بیش ــته ای، انتظ ــل هس تقاب
نیروهــای جامعــه مدنــی تقویــت شــده و مشــکات 

ــر شــود. ــوق بشــری کمت حق

 منشا اصلی نقض 
حقوق بشر در ایران، 
قانون اساسی مبتنی 

بر آپارتاید سیاسی 
و نهادینه کردن 

تبعیض در کشور 
است. برنامه سیاسی 

دولت اعتدال نیز 
ظرفیت موثری 

در خصوص بهبود 
پایدار حقوق بشر در 
ایران ندارد. روحانی 
البته کوشیده است 

که الیجه حقوق 
شهروندی را تنظیم 
کند، اما مشکل در 
ایران، نبود قانون 
نیست بلکه اراده 

الزم و ساختارهای 
قانونی مناسب برای 

جلوگیری از نقض 
حقوق بشر وجود 

ندارد. دولت روحانی 
و کارگزاران اش، 

نه تنها در مسائل 
حقوق بشری سابقه 

مثبتی ندارند، 
بلکه برخی از آن ها 

افراد بدسابقه ای 
در این زمینه 

هستند. از این رو، 
نگاه غالب دولت، 
اگرچه در مقایسه 
با اصول گرایان، به 
طور نسبی تعارض 

کمتری با موازین 
حقوق بشری دارد، 

اما قابل تطبیق 
نیست. سیاست 

سرهم بندی 
و برخوردهای 

بینابینی و 
حدوسطی روحانی، 
نمی تواند مشکالت 

را حل کند.

حقوق ما

صفحه 11/ شامره هفدهم

گفت وگو

در پــی توافــق هســته ای جمهــوری اســامی و گــروه ۵+۱ و ســفرهای 
مقامــات غربــی بــه ایــران ســه ســازمان مدافــع حقــوق بشــر بــا انتشــار 
بیانیــه ای نســبت بــه نادیــده گرفتــن وضعیــت حقــوق بشــر در ســفرهای 
ــرده و از  ــاد ک ــته ای انتق ــرات هس ــن مذاک ــران و همچنی ــه ای ــود ب خ
جامعــه  بین المللــی و همچنیــن اتحادیــه اروپــا خواســته اند کــه حقــوق 
بشــر را محــو روابــط خــود بــا ایــران دانســته و »بــر توقــف فــوری مــوارد 

نقــض حقــوق بشــر اصــرار بورزنــد«. 
ــران  ــران و همچنیــن مدافعــان آن چــه در ای جامعــه ی حقــوق بشــر ای
ــه  ــتند؛ ب ــق هس ــا تواف ــران دوران پس ــران نگ ــارج از ای ــه در خ و چ
طوری کــه نگرانی هــا بابــت نقــض حقــوق بشــر در ایــران در پــی 
ــط  ــق رواب ــل رون ــه دلی ــل ب ــه بین المل ــی جامع ــق و بی تفاوت ــن تواف ای
اقتصــادی سیاســی شــدت یابــد. ایــن در حالی ســت کــه طــی دو ســال 
اخیــر، پــس از روی کار آمــدن حســن روحانــی اعدام هــا بیشــتر شــده و 
محدودیت هــای اجتماعــی نیــز تــا حــدودی افزایــش داشــته اســت. در 
ــا بازداشــت روبــه رو شــده  عین حــال برخــی از مدافعــان حقــوق بشــر ب

ــتند.  ــدان هس ــان در زن ــش از حکم ش ــا بی ــدادی از آن ه ــا تع ی
ــگاه جامعــه ی بین المللــی  در خصــوص دوران پســا توافــق و خصوصــا ن
ــس  ــی، ریی ــم الهیج ــا عبدالکری ــران ب ــر در ای ــوق بش ــض حق ــه نق ب
ــم.  ــو کرده ای ــر گفت وگ ــوق بش ــای حق ــی جامعه ه ــیون بین الملل فدراس
ایــن فدراســیون یکــی از ســه ســازمان امضاکننــده ی ایــن بیانیــه اســت. 

در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید: 
• آقای الهیجی، در این بیانیه که به تازگی منتشر شده نسبت به 

سفرهای مسووالن خارجی و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در 
ایران هشدار داده شده است. ارزیابی شما از جامعه ی بین المللی 

در نسبت با حقوق بشر در دوران پسا توافق چیست؟ آیا این 
مساله در اولویت کشورهای غربی و خصوصا اتحادیه  ی اروپاست؟ 
ــوری  ــات جمه ــن هی ــته ای بی ــرات هس ــای مذاک ــن روزه ــا در آخری م

ــی  ــور یعن ــه ۶ کش ــامی و وزرای خارج اس
ــت و  کشــورهای عضــو دایمــی شــورای امنی
ــی  ــف و نگران ــار تاس ــان اظه ــن آلم همچنی
کردیــم کــه چــرا موضــوع حقــوق بشــر 
ــان  ــو می ــث و گفت وگ ــوارد بح ــه م از جمل
جمهــوری  مســووالن  بــا  مقامــات  ایــن 
ــدور  ــس از ص ــد روز پ ــت. چن ــامی نیس اس
ــه در رســانه ها  ــن توافق نام ــه مت ــن اطاعی ای
ــای  ــه نگرانی ه ــد ک ــخص ش ــر و مش منتش
ــون  ــت؛ چ ــته اس ــت داش ــا واقعی ــا کام م
در چهارچــوب متنــی کــه منتشــر شــد 
ــی  ــرژی اتم ــه ان ــوط ب ــایل مرب ــر از مس غی
طرفیــن  بیــن  گفت وگویــی  هیچ گونــه 
ــس  ــد روز پ ــا چن ــود. ام ــه ب ــورت نگرفت ص
از امضــا ایــن موافقتنامــه همان طــور کــه 
دیدیــم عالی تریــن مقام هــای کشــورهای 
اروپایــی ســفرهای خــود بــه ایــران را شــروع 
کردنــد؛ در ایــن مــدت زیگمــار گابریــن، 
وزیــر اقتصــاد و قایــم مقــام صدراعظــم 
ــی  ــه، موگرین ــه فرانس ــر خارج ــان، وزی آلم
ــی  ــات عال ــن هی ــا و همچنی ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج ــوول سیاس مس
ــه  ــر ب ــن دیگ ــد ت ــه و چن ــر خارج ــکل از وزی ــا متش ــی ایتالی نمایندگ
ایــران رفته انــد.  اگــر ایــن گفت وگوهــا تنهــا بــه خاطــر تجدیــد روابــط 
ــه  ــرا بافاصل ــت، چ ــی نیس ــادی و بازرگان ــک، اقتص ــی، دیپلماتی سیاس
پــس از امضــای انــی توافق نامــه صــورت می گیــرد. توافق نامــه ای 

بــرای رفــع تحریم هــا. 
بــه تازگــی ظریــف پــس از گفت وگــو بــا موگرینــی گفــت کــه 
ــا  ــه اروپ ــا اتحاری ــز ب ــر نی ــوق بش ــوع حق ــاره موض ــم. درب ــا حاضری »م
گفت وگــو کنیــم«. ایــن کم تریــن پاسخی ســت بــرای انتظارهــا و 
ــی در  ــه موگرین ــت ک ــدان معناس ــر ب ــار نظ ــن اظه ــا. ای ــوال های م س
ــه  ــی ک ــرده، موضوع ــاره ک ــر اش ــوق بش ــاله حق ــه مس ــراه ب ــن مذاک ای
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــه و ای ــورت نگرفت ــا ص ــون در گفت وگوه تاکن

ــود.  ــام ش ــا انج ــده  گفت وگوه ــه در آین ک
بــه صــورت کلــی اشــاره کنــم کــه مــا طــی هفته هــای گذشــته چنــد 
تمــاس مســتقیم هــم بــا ایــن مقامــات داشــتیم و حتــی نامــه نوشــتیم 
ــا تمــام  کــه بــه ویــژه بــا توجــه بــه نقــش اتحادیــه اروپــا در ارتبــاط ب
ــاره  ــته درب ــه ی گذش ــه ده ــی س ــدور قطع نامه های ــا و ص موضع گیری ه
وضعیــت حقــوق بشــر، ایــن اتحادیــه یــا پیش قــدم یــا حامــی آن بــوده. 
ــش  ــا در بخ ــه اروپ ــه اتحادی ــی دارد ک ــف و نگران ــای تاس ــن ج بنابرای
ــه  ــا جمهــوری اســامی پــس از شــروع تحریم هــا ب دوم روابــط خــود ب
کلــی مســاله حقــوق بشــر و وضعیــت مــردم ایــران را از دور مذاکــرات 
ــا ره ی رفــع تحریم هــا و تعهــدات جمهــوری  خــارج کــرده و تنهــا و درب
اســامی در خصــوص محــدود کــردن غنی ســایل و موضوعــات مربــوط 

بــه انــرژی اتمــی صحبــت کنــد. 
• از این تماس ها پاسخی هم گرفتید؟ 

هنــوز پاســخی رســمی نداده انــد. اصــوال هــم مــا منتظــر پاســخ فــوری 

حقوق بشر در دوران پس از توافق
در گفت وگو با عبدالکریم الهیجی

آیدا قجر



حقوق ما
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نیســتیم. مــا همیشــه در روابط  مــان بــا کشــورهای عضــو 
اتحادیــه و کمیســیون اروپــا، مســوول سیاســت خارجــی 
ــه  ــت هایی ک ــه سیاس ــا ب ــان اروپ ــا پارلم آن و خصوص
ــیر  ــا در مس ــه آی ــم ک ــه می کنی ــد توج ــاذ می کنن اتخ
ــا  خواســته ها و تذکــرات و بعضــی از انتقــادات ماســت ی

ــران مطــرح نمی کنــم؛  ــاره ای ــا درب ــن را صرف ــر. ای خی
و  آلمــان  فرانســه،  مثــل  کشــورهایی  االن  همیــن 
انگلیــس در ارتبــاط بــا وضعیــت دیگــر کشــورهای 
ــر  ــی اگ ــام معن ــه تم ــوق بشــر را ب ــه، مســاله حق منطق
کنــار نگذاشــته باشــند، امــا بــا کشــورهایی ماننــد مصــر، 
ــط  ــن رواب ــارس بهتری ــج ف عربســتان، شیخ نشــینان خلی
ــط سیاســی -  ــد. چــه در حــوزه ی رواب ــرار کرده ان را برق
دیپلماتیــک و چــه روابــط اقتصــادی ـ بازرگانــی. و حتــی 

ــلحه.  ــروش اس ف
کــه  می هــد  نشــان  قرایــن  و  شــواهد  متاســفانه 
ــه  ــتر ب ــا بیش ــه اروپ ــرب و اتحادی ــزرگ غ ــورهای ب کش
ــد  ــح ملــی و اولویت هــای سیاســی خــود می پردازن مصال
در  خــود  مســوولیت های  بــه  بخواهنــد  آن کــه  تــا 

ــند.  ــد باش ــر متعه ــوق بش ــوب حق چارچ
• در میان نگرانی هایی که در خصوص ارتباط 

جامعه ی بین المللی با جمهوری اسالمی درباره 
حقوق بشر مطرح شده، احتمال عدم تمدید 

ماموریت احمد شهید، گزارش گر ویژه ی سازمان 
ملل است. با توجه به نکاتی که مطرح کردید، آیا 

چنین احتمالی را وارد می دانید؟ 
ــا شــورای  ــاط ب ــت ایشــان در ارتب ــد ماموری ــر. تمدی خی
ــورهای  ــا کش ــای آن تنه ــه اعض ــت ک ــر اس ــوق بش حق
اروپایــی نیســتند؛ بلکــه بــه شورایی ســت کــه بــه 
عمومــی  مجمــع  طــرف  از  آن  اعضــای  حــال  هــر 
ســازمان ملــل انتخــاب می شــود. تمــام قاره هــا در 
ــه  ــارس، ب ــاه م ــال در م ــر س ــد و ه ــده دارن آن نماین
ــود،  ــیدگی می ش ــژه رس ــران وی ــای گزارش گ گزارش ه
مــدت ماموریــت آن هــا تمدیــد می شــود یــا اگــر 
ــان  ــه آن پای ــه انجــام رســیده باشــد، ب ماموریت شــان ب

می دهنــد. 
ــه این کــه متاســفانه در چهــار ســال گذشــته،  باتوجــه ب
چــه در دوران احمدی نــژاد و چــه روحانــی، احمــد 
شــهید نتوانســته بــه ایــران ســفر کــرده و ماموریــت خود 
ــت  ــان ماموری ــر پای ــی ب ــوردی مبن ــد، م ــام ده را انج
ایشــان در فروردیــن مــاه دیــده نمی شــود. احمــد 
از ســازمان های  را  اطاعــات خــود  تاکنــون  شــهید 
حقــوق بشــری دریافــت کــرده یــا از طریــق جســت وجو 
ــه از  ــی ک ــان سیاس ــدادی از زندانی ــا تع ــو ب و گفت وگ
ایــران آمده انــد. بنابرایــن ماموریــت او هنــوز انجــام 

ــت.  ــده اس نش
ــد  ــت احم ــد ماموری ــدم تمدی ــا ع ــد ی ــم تمدی تصمی
ــا اکثریــت آرای اعضــای شــورای حقــوق  ــد ب شــهید بای
ــن  ــر ۱۰ عضــو از اعضــای ای ــود. حداکث ــاذ ش بشــر اتخ
ــکیل  ــا تش ــه اروپ ــی و اتحادی ــورهای غرب ــورا را کش ش
ــا شــورای حقــوق بشــر  ــد ببینیــم کــه آی می دهنــد. بای
می خواهــد روی تصمیــم خــود تجدیدنظــر کــرده و 
ماموریــت گزارش گــر ویــژه ی خــود را در خصــوص 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب ــا آن ک ــد ی ــد نکن ــران تمدی ای
ــه انجــام نرســیده و جمهــوری  ــت وی ب ــون ماموری تاکن

ــورای  ــل ش ــازمان مل ــا س ــکاری ب ــز از هم ــامی نی اس
ــد  ــد خواه ــت او را تمدی ــاز زده،  ماموری ــر ب ــت س امنی

ــرد.  ک
• از زمان روی کار آمدن روحانی، بر آمار اعدام ها 

اضافه شده. آمار دقیقی نیز از این اعدام ها 
وجود ندارد. در این خصوص یکی از مساله های 

مناقشه برانگیز موضوع قصاص و حدود است. 
نمایندگان جمهوری اسالمی در مجامع بین المللی 

در این خصوص به شرع اسالم اشاره می کنند. 
فکر می کنید این بی توجهی جامعه ی بین المللی به 
مسایل حقوق بشر که به آن اشاره کردید، تاثیری 

روی اعدام ها خواهد داشت؟ 
ــس از  ــر پ ــوق بش ــورای حق ــه ش ــی ک ــی از ادعاهای یک
تبدیــل کمیســیون آن بــه شــورا مطــرح کــرد، مســاله ی 
رســیدگی دوره ای بــه وضعیــت حقــوق بشــر بــود. دیگــر 
ماننــد گذشــته فقــط کروشــهایی کــه وضعیــت حقــوق 
ــی بــود،  بشــر آن هــا باعــث نگرانــی جامعــه ی جهان
ــه شــکل  ــن شــورا در حــال حاضــر ب مطــرح نیســت. ای
دوره ای وضعیــت حقــوق بشــر را در تمــام کشــورها مــورد 

ــد.  ــرار می ده ــی ق بررس
از زمــان تشــکیل شــورا، بــرای دو مرتبــه وضعیــت حقوق 
ــن آن  ــه آخری ــت ک ــورد بررســی گرف ــران م بشــر در ای
ســال گذشــته بــود. در رســیدگی ایــن مســاله در ۴ ســال 
پیــش بیــش از ۱۰۰ توصیــه از ناحیــه کشــورهای عضــو 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــل ب ــازمان مل ــو س ــورا و عض ش
ایــراد شــد. امــا متاســفانه برخــاف قول هایــی کــه 
ــه  ــد  ب ــرده بودن ــد ک ــه آن متعه ــود را ب ــووالن خ مس
ــال  ــد. در س ــر داده نش ــب اث ــا ترتی ــدام از آن ه هیچ ک
گذشــته نیــز بیــش همیــن اتفــاق افتــاد و بیــش از ۱۰۰ 
توصیــه بــه هیــات نمایندگــی جمهــوری اســامی ارایــه 
شــد. محمــد جــواد الریجانــی، رییــس ایــن هیــات نیــز 
در هــم در زمــان احمدی نــژاد و هــم روحانــی گفــت کــه 
راجــع بــه اعــدام قاچاقیــان مــواد مخــدر ممکــن اســت 
کــه تجدیدنظــر صــورت گیــرد و بــرای مجــازات اعــدام 

جایگزینــی تعییــن شــود. 
ارایــه الیحــه  نیازمنــد  ایــن ادعــا  اجرایــی شــدن 
ــه مجلــس اســت تــا ضمــن  جدیــد مجــازات اســامی ب
ــه  ــرای مجــازات اعــدام ب تجدیدنظــر در آن جانشــینی ب

ــاند.  ــب برس ــه تصوی ــی ب ــکل قانون ش
ــزاران  ــه وجــود ه ــا توجــه ب ــه ب ــه می شــود ک ــا گفت ام
محکــوم بــه اعــدام در ارتبــاط بــا قاچــاق مــواد مخــدر در 
ــل افزایــش  زندان هــای جمهــوری اســامی، یکــی از عل
ــازات  ــر مج ــه اگ ــت. ک ــازی زندان هاس ــا پاک س اعدام ه
ــدت  ــی م ــای طوالن ــا حبس ه ــد ی ــس اب ــه حب ــدام ب اع
ــه مشــمول  ــرادی ک ــان و اف ــار محکوم ــل شــد، آم تبدی
ــن مســاله  ــاال نباشــد. ای ــف مجــازات می شــوند، ب تخفی
گــوش  بــه  مدت هاســت  کــه  شایعه ای ســت  البتــه 
ــال  ــی دو س ــه ط ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــد ام می رس
ــز  ــر نی ــی دو براب ــدام حت ــازات اع ــزان مج ــته می گذش
ــادی  ــال می ــروع س ــه از ش ــه طوری ک ــت. ب ــده اس ش
تاکنــون طبــق آمــاری کــه البتــه قطعــی نیســت، بیــش 
ــه طــور متوســط  ــی ب ــدام شــده اند؛ یعن ــر اع از ۷۰۰ نف
ماهــی ۱۰۰ نفــر در ایــران اعدام می شــوند. الزم بــه 
توجــه اســت کــه جمهــوری اســامی آمــار قطعــی ارایــه 

حقوق ماگفت وگو
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گفت وگو

نمی دهــد و ایــن مقــدار طبــق تحقیقــات ســازمان های 
بــزرگ حقــوق بشــر از جملــه فدراســیون بین المللــی 

ــده.  ــت آم ــه دس ــل ب ــو بین المل ــر و عف ــوق بش حق
ــازات  ــون مج ــه قان ــه این ک ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
ــام  ــریعت اس ــاس ش ــر اس ــامی ب ــوری اس ــامی جمه اس
اســت و از طــرف دیگــر دیدیــم کــه در همیــن مــاه گذشــته 
ــا  ــع دســت و پ ــازات قط ــه مج ــرقت، ب ــه س ــم ب ــک مته ی
ــات  ــه مقام ــده ی آن اســت ک ــوم شــد؛ مشــخص  کنن محک
ــون مجــازات اســامی  جمهــوری اســامی نمی خواهنــد قان
در ارتبــاط بــا منابــع اســامی مــورد تحــول یــا تجدیدنظــر 

ــرار گیــرد.  ق
در خصــوص قصــاص هــم می گوینــد کــه مجــوز و مســتند 
ــاره ی  ــرآن درب ــه در ق ــت. البت ــرآن هس ــاله در ق ــن مس ای
محاربــه هــم آمــده کــه بــه عنــوان بهتریــن مــاک و ســند 
ــه  ــرای متهمــان ب ــدام ب ــرای مجــازات و صــدور حکــم اع ب
ــه عنــوان  اصــاح مخالــف جمهــوری اسامی ســت. آن هــا ب
مفســد فــی االرض و محــارب مجــازات می شــوند. مســاله ای 
کــه از نخســتین هفته هــای روی کار آمــدن جمهــوری 
ــدی  ــیار بع ــه بس ــت. در نتیج ــته اس ــود داش ــامی وج اس
ــن  ــامی در ای ــازات اس ــون مج ــاختار قان ــه س ــم ک می دان

ــد.  ــری کن چهارچــوب تغیی
ــتر از ۷۰  ــه بیش ــه این ک ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ــا ممک ام
درصــد از اعدام هــا در ارتبــاط بــا مــواد مخــدر اســت، طــی 
هفته هــا و ماه هــای آینــده بــرای نشــان دادن در بــاغ ســبز 
ــس  ــده ای در مجل ــاده ی واح ــر، م ــوق بش ــورای حق ــه ش ب
ــدام را در  ــه مجــازات اع ــب شــد ک شــورای اســامی تصوی
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــندگان م ــا فروش ــان ی ــوص قاچاقاچی خص
ــزان  ــن صــورت می ــه ای ــد. و ب ــل کن مجــازات حبــس تبدی

ــد.  ــن بیاورن ــران پایی ــدام را در ای اع
ــازمان های  ــا س ــه م ــه این ک ــا توجــه ب ــن شــود ب ــر چنی اگ
ــدام  ــف اع ــر مخال ــوق بش ــان حق ــری و مدافع ــوق بش حق
هســتیم، کاهــش میــزان اعــدام را در ایــران اگرچــه تحولــی 
جزیــی امــا قدمــی رو بــه جلــو  بــرای لغــو مجــازات اعــدام 
در ایــران می دانیــم. در حالی کــه مبــارزه و تاش هــای 
ــت.  ــران اس ــدام در ای ــازات اع ــی مج ــو کل ــرای لغ ــا ب م
همان طــور کــه همــکاران مــا در ایــران بــا تشــکل لــگام بــر 

ــد.  ــن مســاله تاکیــد دارن ای
• به لگام اشاره کردید که نرگس محمدی،  

سخن گوی آن در ماه های گذشته برای 
چندمین بار بازداشت شد. اگر بخواهیم 

در این دوران پساتوافق به جامعه ی مدنی 
نگاهی داشته باشیم، آیا فکر می کنید 
اگر فضای سیاسی کمی باز شود،  این 

گشایش در حوزه ی حقوق بشر جامعه ی 
مدنی نیز اتفاق می افتد؟ 

بایــد توجــه کــرد کــه نرگــس محمــدی 
ــل  ــن دلی ــه ای ــت بازداشــت نشــد. او ب بی جه
ــه در  ــگام و چ ــه در ل ــه چ ــد ک ــت ش بازداش
ــا  ــاط ب ــوق بشــر در ارتب ــان حق ــون مدافع کان
محدودیت هــای  جوانــان،   محکومیت هــای 
ســنی ها  خصــوص  مذهبــی  اقلیت هــای 
فعالیــت داشــت. ایــن مســاله نشــان می دهــد 
ــودن فشــار و  ــاال ب ــا وجــود اختنــاق و ب کــه ب

محدودیت هــای جامعــه ی مدنــی ایــران، جمهــوری اســامی 
نتوانســته ایــن جامعــه را یــا حداقــل برخــی از ســخن گویان 

ــد.  ــوم کن ــکوت محک ــه س ــرای همیشــه ب آن را ب
ــته  ــه داش ــه ادام ــتگیری ها همیش ــل دس ــن دلی ــه همی ب
احمدی نــژاد  ریاســت جمهوری  دوران  در  چــه  اســت؛ 
و چــه از زمــان روی کار آمــدن روحانــی. نمی خواهــم 
ــاز شــدن فضــای سیاســت داخلــی ایــران،  بگویــم بگویــم ب
بلکــه گشــایش روابــط بین المللــی ایــران و ارتبــاط آن 
ــه  ــفرهایی ک ــن س ــی همی ــی یعن ــه ی بین الملل ــا جامع ب
ــه همــراه حضــور بخشــی از ســخن گویان و  ــاز شــده،  ب آغ
ــه  ــد ک ــد را می ده ــن امی ــی،  ای ــه ی مدن ــدگان جامع نماین
ــادآور شــوم کــه یکــی از  کمــی از اختنــاق حاکــم شــود. ی
ــا کاتریــن اشــتون در  اتهام هــای نرگــس محمــدی دیــدار ب
تهــران بــود. چــه او و چــه دوســت و همــکار عزیــزم نســرین 
ــر روی  ــدون تاثی ــا ب ــت و آمده ــن رف ــن ای ــتوده. بنابرای س

ــود.  ــد ب ــی نخواه ــه مدن ــا جامع ــت ب ــط حکوم رواب
ــا و  ــت و آمده ــن رف ــش ای ــه افزای ــم ک ــر می کنی ــا فک م
گفت وگوهــا بــا ایــران در کنــار فشــار روی کشــورهای 
اروپایــی و نمایندگانــی کــه بــه ایــران ســفر می کننــد، طــی 
دو ســالی کــه از دوران ریاســت جمهــوری روحانــی مانــده، 
ــه  ــر هســتند ن ــا ناگزی ــد. آن ه ــی پیــش خواهــد آم تغییرات
آن کــه سیاســت اختنــاق را تــرک کننــد؛ بلکــه از جــو فشــار 

ــد.  ــاق بکاهن و اختن
امیدواریــم کــه دوســتان مــا خصوصــا ســه تــن از مســووالن 
و پایه گــذاران کانــون مدافعــان حقــوق بشــر، نرگــس 
محمــدی، عبدالفتــاح ســلطانی و محمــد ســیف زاده و دگــر 
مدافعــان حقــوق زنــا و بشــر کــه متاســفانه سال هاســت در 
زنــدان هســتند،  آزاد شــوند. ماننــد بهــاره هدایــت و دیگــر 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــا ک ــی. خصوص ــه مدن ــخن گویان جامع س
اصــاح جزیــی کــه در قانــون مجــازات اســامی و چهارچوب 
ــا  ــه، آن ه ــوری اســامی صــورت گرفت بســیار شــدید جمه
ــن مســاله یکــی  ــد. ای ــز از آزادی مشــروط اســتفاده کنن نی
ــه  ــت ک ــان سیاسی س ــای زندانی ــته های خانواده ه از خواس
ــا آزادی  ــازات ی ــف مج ــن تخفی ــال ای ــاله ی اعم ــا مس باره
مشــروط را مطــرح کرده انــد. امیدواریــم طــی روزهــای 
ــه ایــن خواســته پاســخی دهــد و   ــی ب آینــده دولــت روحان

شــاهد آزادی آن هــا باشــیم. 

باید توجه 
کرد که نرگس 
محمدی بی جهت 
بازداشت نشد. 
او به این دلیل 
بازداشت شد 
که چه در لگام 
و چه در کانون 
مدافعان حقوق 
بشر در ارتباط با 
محکومیت های 
جوانان،  
محدودیت های 
اقلیت های مذهبی 
خصوص سنی ها 
فعالیت داشت. 
این مساله نشان 
می دهد که با 
وجود اختناق و 
باال بودن فشار و 
محدودیت های 
جامعه ی مدنی 
ایران، جمهوری 
اسالمی نتوانسته 
این جامعه را یا 
حداقل برخی از 
سخن گویان آن را 
برای همیشه به 
سکوت محکوم 
کند. 

باتوجه به این که 
متاسفانه در چهار 

سال گذشته، چه در 
دوران احمدی نژاد و 

چه روحانی، احمد 
شهید نتوانسته به 
ایران سفر کرده و 

ماموریت خود را 
انجام دهد، موردی 

مبنی بر پایان 
ماموریت ایشان در 
فروردین ماه دیده 

نمی شود.تصمیم 
تمدید یا عدم 

تمدید ماموریت 
احمد شهید باید 

با اکثریت آرای 
اعضای شورای 

حقوق بشر اتخاذ 
شود. حداکثر ۱۰ 

عضو از اعضای 
این شورا را 

کشورهای غربی 
و اتحادیه اروپا 

تشکیل می دهند. 
باید ببینیم که 

آیا شورای حقوق 
بشر می خواهد 

روی تصمیم 
خود تجدیدنظر 

کرده و ماموریت 
گزارش گر ویژه ی 

خود را در خصوص 
ایران تمدید نکند 

یا آن که با توجه 
به این که تاکنون 
ماموریت وی به 
انجام نرسیده و 

جمهوری اسالمی 
نیز از همکاری با 

سازمان ملل شورای 
امنیت سر باز زده،  

ماموریت او را 
تمدید خواهد کرد. 
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بهرنــگ کشــاورز- ۱۴ ژوئیــه ۲۰۱۵  بــی شــک روزی مانــدگار 
در تاریــخ سیاســی ایــران خواهــد بــود روزی کــه بــا توافــق میــان 
ــای  ــرآغاز دگرگونی ه ــد س ــی می توان ــدرت جهان ــش ق ــران و ش ای

بســیاری باشــد.
ــای  ــت ه ــی فعالی ــر جهان ــام از منظ ــه ی ع ــک نظری ــاس ی ــر اس ب
ــد مگــر آنکــه  ــی در جامعــه رشــد و نمــو نمی کن اجتماعــی و مدن
گام هــای نخســت و نیازهــای اولیــه اقتصــادی بــه حــدی از تکامــل 
رســیده باشــد و ایــن مهــم در پــس تعامــل بــا کشــورهای قدرتمنــد 
ــور  ــع دموکراســی از تجــارت آزاد عب ــد. در واق ــی کن ــدا م نمــو پی
می کنــد و کمتــر کشــوری ا ســت کــه بتوانــد بــه توســعه سیاســی 
دســت پیــدا کنــد  بــدون آنکــه مســیر توســعه اقتصــادی خــود را 

پیمــوده باشــد.
ــی  ــرد متفاوت ــه عملک ــان داده ک ــامی  نش ــوری اس ــخ جمه تاری
نســبت بــه ایــن تحــوالت در درون خــود بــه نمایــش مــی گــذارد؛ 
ــود  ــا بهب ــگ ب ــان جن ــس از پای ــال های پ ــال در س ــوان مث ــه عن ب
ــا  ــه تنه ــات ن ــران در دوران اصاح ــادی ای ــت اقتص ــبی وضعی نس
فضــای مطالبــات مدنــی و حقــوق بشــری بازتــر نشــد بلکــه 
محدودتــر و بــه قتل هــای زنجیــره ای و ســرکوب اقشــار فرهنگــی و 

ــم شــد. ــی و سیاســی کشــور خت ــاالن مدن فع
ــن ســال ها و تحــوالت  ــا گذشــت ای ــه ب حــال پرســیدنی اســت ک
ــا  ــران رخ داده آی ــی ای ــه مدن ــه در جامع ــی ک ــی و اجتماع سیاس

ــر  ــرکوب منج ــه س ــه، ب ــش رفت ــه ۷۰ پی ــد ده ــه مانن ــرایط ب ش
خواهــد شــد و یــا بــا تکثــر امکانــات مســیر و شــکل طبیعــی خــود 

ــد داشــت. ــل ماحظــه ای خواه ــه و نتیجــه قاب را یافت
ــازمان  ــر س ــر و دبی ــال حقوق بش ــم، فع ــب هاش ــن نای ــر حس دکت
ــاور  ــن ب ــر ای ــل متحــد، ب ــی ســازمان مل ــر اروپای ســودویند در مق
اســت کــه شــعاری کــه مــردم پــس از توافــق هســته ای ســر دادنــد، 
ــا  ــا گوی ــا« کام ــهروندی م ــوق ش ــا حق ــدی م ــق بع ــی »تواف یعن
اســت و جــز حقــوق بشــر در مقیــاس ملــی چیــزی نیســت، از ایــن 
ــک  ــوان ی ــوق بشــر به عن ــت حق ــود وضعی ــت بهب ــد گف ــث بای حی
مطالبــه عمومــی مطــرح اســت. همچنیــن از آنجایــی کــه یکــی از 
ــران دارد، حــل شــده،  ــا ای ــی ب ــه جهان ســه مســئله ای کــه جامع
می تــوان امیــد داشــت کــه تــوان و نیــروی فعــاالن مدنــی جامعــه 

ایــران بــر روی مســئله حقــوق بشــر متمرکــز خواهــد شــد.
نایــب هاشــم افــزود: دور نماهــای متفاوتــی کــه در ایــن خصــوص 
وجــود دارد. از ســویی برخــی معتقدنــد ممکــن اســت رفــع 
ــه  ــر ب ــی منج ــورهای غرب ــا کش ــط ب ــایش رواب ــا و گش تحریم ه
فراموشــی مســئله حقــوق بشــر شــود، مــن بــا ایــن نــگاه بدبینانــه 
ــدم  ــه معتق ــم چراک ــت می دان ــتم و آن را نادرس ــتان نیس همداس
ــرب  ــب غ ــت طل ــدرو و منفع ــل تن ــرش محاف ــن نگ ــتگاه ای خواس
اســت کــه صرفــا منافــع اقتصــادی را مــورد نظــر دارنــد. در واقــع 
ایــن گروه هــا در کشــورهای خودشــان نیــز منشــاء فســاد هســتند 

پرونده هنوز روی میز است
وضعیت حقوق بشر در ایران پس از توافق هسته ای در گفتگو با فعاالن حقوق بشر
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و می خواهنــد روابــط صرفــا بــه ایــن موضــوع تقلیــل پیــدا 
کنــد. در حالــی  کــه مدافعــان حقــوق بشــر ایــران همانطور 
ــر  ــد منشــاء اث ــد می توانن ــال نشــان داده ان ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــا  ــل ب ــن المل ــع بی ــات جوام ــط مقام ــد رواب ــوده، در رون ب
ــن  ــدار کاتری ــند. دی ــذار باش ــامی  تاثیرگ ــوری اس جمه
ــه ای از  ــران نمون ــی در ای ــاالن مدن ــی فع ــا برخ ــتون ب اش
ــن  ــد از ای ــوان بع ــه می ت ــا اســت ک ــن دســت فعالیت ه ای
ــای  ــائل و تنش ه ــدن مس ــر ش ــه کمت ــه ب ــا توج ــم ب ه
ایــران بــا جوامــع بیــن المللــی شــاهد رویدادهایــی از ایــن 

دســت باشــیم.
دبیــر ســازمان ســودویند ضمــن ابــراز امیــدواری بــه تــوان 
نیروهــای مدافــع حقــوق بشــر در ایــران گفــت: بــا توجــه 
ــه  ــری از س ــوق بش ــازمان های حق ــداف س ــل اه ــه تقلی ب
ــر روی  ــتر ب ــز بیش ــا تمرک ــدف و متعاقب ــه دو ه ــدف ب ه
ــد  ــه رون ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــر می ت ــوق بش ــئله حق مس

ــم داشــت.  ــه قبــل پیــش رو خواهی ــری را نســبت ب بهت
اوهمینطــور بــه ادامــه فعالیتهــای مدنــی در ســطوح 
مختلــف جامعــه اشــاره کــرد و یــادآور شــد کــه در حــال 
حاضــر مناســب ترین عملکــرد، پیش بــرد فعالیت هــای 
مدنــی ســابق بــه صــورت متمرکزتــر در ایــن زمینــه اســت 
ــتاوردهای  ــه دس ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــا می ت ــه بس و چ
ایــن دســت از فعالیــن نســبت بــه ســالهای گذشــته بیشــتر 

شــود .
ــا در  ــزود: اساس ــه اف ــر در ادام ــوق بش ــگر حق ــن کنش ای
مقاطــع مختلــف مســائل متفاوتــی داریــم، مثــا در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســابق مســئله اصلــی داخلــی 
ــته ای  ــی و هس ــن الملل ــائل بی ــه مس ــداری ب ــه مق جامع
ــه  ــبت ب ــی نس ــای روحان ــه آق ــد و از آن زاوی ــوف ش معط
آقــای قالیبــاف از شــانس بیشــتری برخــوردار بــود و 
ــش روی  ــات پی ــد در انتخاب ــب می توان ــن تناس ــه همی ب
مجلــس شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان نســبت بــه 
شــرایط بوجــود آمــده تاثیــر گــذار باشــد و در نتیجــه در 
ــوق بشــری و  ــی و حق ــاالن مدن ــف فع ــی وظای ــد معین ح
ــر  ــار ب ــن ب ــد ای سیاســی را ســمت ســو دهــد کــه می توان
خــاف انتخابــات ســابق مجلــس شــورای اســامی  تحرکی 
مثبــت را ایجــاد کنــد. در واقــع فعالیــن مدنــی می تواننــد 
ــس وارد گفت وگــو شــوند و  ــی مجل ــات آت ــد انتخاب در رون
ــت  ــا در نهای ــد ت ــرح کنن ــان را مط ــته های خودش خواس
رفتارهــای مطالبــه محــوری از خــود بــه  نمایــش بگذارنــد. 
ــه  ــر ترکی ــات اخی ــه در انتخاب ــور ک ــه همانط ــرای نمون ب
دیدیــم مدافعــان حقــوق بشــر بــا کســانی کــه کاندیــدای 
ــی  ــدند و حت ــت ش ــد وارد صحب ــس بودن ــه مجل ورود ب
در قبــال مطالبات شــان؛ از آن هــا قــول گرفتنــد. ایــن 
ــال  ــات در س ــی انتخاب ــش در دوره قبل ــا بی ــبات کم مناس
ــد  ــا ح ــی  ت ــوی و کروب ــان موس ــا اقای ــه ب ۸۸ در رابط

ــادی انجــام شــد. زی

در  بــود کــه  امیــدوار  بــه همیــن منظــور می تــوان 
ــرکات  ــد تح ــران بتوانن ــی ای ــاالن مدن ــی فع ــای آت ماه ه
ــی  ــای روحان ــای آق ــق وعده ه ــی را در راســتای تحق معین
ــه مســقیما  ــا مســائلی ک ــژه در رابطــه ب ــد. وی انجــام دهن
در اختیــار رئیــس جمهــور اســت، چــون حداقــل ۹ وزارت 
خانــه کشــور بــه اشــکال مختلــف بــه مســائل حقــوق بشــر 
ارتبــاط دارد. بــه همیــن منظــور می تــوان دولــت را 
تحــت فشــار قــرار داد و همینطــور کســانی را کــه کاندیــد 
مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان هســتند. خصوصــا در 
ارتبــاط بــا اعتدالیونــی همچــون آقــای روحانــی و اصــاح 
ــای  ــه می شــود گام ه ــی ک ــای خاتم ــی همچــون آق طلبان

ــد. ــوص بردارن ــن خص ــی را  در ای مثبت
حســن طالبــی، فعــال مدنــی امــا معتقــد اســت: هــر گونــه 
ــا داخلــی نســبت مســتقیمی  ــوع خارجــی ی تهدیــدی از ن
بــا نقــض حریــم امنیتــی مــردم کشــور و زیــر پــا گذاشــتن 
حقــوق شــهروندی آنــان دارد. در فضایــی کــه شــبح ایــن 
ــیونی  ــا اپوزیس ــور و ی ــه کش ــگ علی ــر جن ــا نظی تهدیده
فعــال و موثــر علیــه حکومــت باشــد، حاکمــان بــا توجیــه 
هایــی مبتنــی بــر اقتضــای مصلحــت، مجــوز هــر رفتــاری 
بــه خــود می دهنــد و در زیــر پــا گذاشــتن حقــوق و 
ــدام  ــی اق ــی پروای ــا ب ــز و درشــت ب ــات مــردم از ری مطالب

مــی کننــد. 
اوایــل انقــاب و دهــه ۶۰ نمــاد بــارز ایــن رفتــار اســت کــه 
حکومــت هــم از ناحیــه اپوزیســیون تحــت فشــار بــود و هم 
جنــگ بــا عــراق کــه هــر دو عامــل باعــث رفتار هیســتریک 
ــی در اوج  ــداد سیاس ــهروندان بوده اند.انس ــا ش ــان ب حاکم
خــود بــود و هزینــه ســطحی ترین فعــل وانفعــال سیاســی 
هــم بــا اعــدام توزیــن می شــد. در دورانــی کــه نــام 
ــه خــود گرفتــه  ســازندگی از طــرف کارگــزاران آن دوره ب
ــزوده  ــر عمــق آن اف ــی ب از دامنــه آن کاســته می شــود ول
می شــود. مثــا بــرای ورود بــه دانشــگاه تحقیقــات محلــی 
ــود و  ــته می ش ــی برداش ــی و قضای ــتعام های امنیت و اس
بــرای اســتخدام در ادارات و ســازمان های دولتــی از شــدت 

کاســته  ســخت گیری ها 
شــد. وقتــی تهدیدهــا علیــه 
حکومــت از شــرایط وســیع 
و اضطــراری خــارج شــد، 
ــر  ــه تعبی ــر ب ــووالن ام مس
خــود بــه دنبــال اصــل فتنه 
متفکــر  مغزهــای  یعنــی 
رفتنــد. ماشــین تــرور راه 
افتــاد و نخبــگان سیاســی و 
فرهنگــی در داخــل و خــارج 
ــه زیــر گرفــت و  کشــور را ب
برنامه ریــزی  یــک  در 
وزارت  هــم  مخصــوص 

حسن نایب هاشم: 
برخی معتقدند 
ممکن است 
رفع تحریم ها و 
گشایش روابط با 
کشورهای غربی 
منجر به فراموشی 
مسئله حقوق 
بشر شود، من با 
این نگاه بدبینانه 
همداستان نیستم 
و آن را نادرست 
می دانم چراکه 
معتقدم خواستگاه 
این نگرش محافل 
تندرو و منفعت 
طلب غرب است 
که صرفا منافع 
اقتصادی را مورد 
نظر دارند. در 
حالی  که مدافعان 
حقوق بشر ایران 
همانطور که تا به 
حال نشان داده اند 
می توانند منشاء 
اثر بوده، در روند 
روابط مقامات 
جوامع بین الملل 
با جمهوری 
اسالمی  تاثیرگذار 
باشند. 
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گزارش

 صدور حکم خلع لباس
 و سه بار اعدام برای یک روحانی شیعه 
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گفت وگو

ــردن  ــرت ک ــات قصــد پ اطاع
بــه  نویســندگان  اتوبــوس 
موفــق  کــه  داشــت  را  دره 
ــی از  ــد باالی نشــد. لیســت بلن
ــود  ــا شــده ب روشــنفکران مهی
تــا همــه را بــه کام مــرگ 
ــا  ــان ت ــن جری ــتند و ای بفرس
ــات  ــت اصاح ــال ۷۷ و دول س
ــه  ــه داد ک ــود ادام ــه کار خ ب
ــره ای  ــای زنجی ــی قتل ه در پ
مرمــوز وزارت اطاعــات بــا 
ــا  ــئولیت قتل ه ــه ای مس بیانی
را بــه ناچــار بــه نیروهــای خودســر نســبت داد. 
جراحــی وزارت اطاعــات و بیــرون انداختــن 
ایــن غــده ســرطانی از پیکــره ایــن وزارت 
موجــب شــد تــا نیروهــای ریزشــی آن همــراه بــا 
ــه  ــازمان های مربوط ــرده در س ــت پ ــل پش عوام
اطاعــات مــوازی را راه بیندازنــد. در جمهــوری 
اســامی کــه اساســا قضــات و حتــی مســووالن 
ــین  ــز ماش ــاس ج ــای حس ــی در پرونده ه قضای
امضــا نیســتند بــه زیــر ســلطه اطاعــات مــوازی 
رفتنــد و بدیــن ترتیــب بــار دیگــر نهــاد قضایــی 
ــی  ــت. توانای ــرار گرف ــا ق ــت آن ه ــم در خدم ه
ــر  ــی در اواخ ــه خاتم ــود ک ــدی ب ــا در ح آنه
دولتــش خبــر داد کــه بــه طــور میانگیــن دولــت 
ــوده اســت. ــک بحــران مواجــه ب ــا ی ــر ۹ روز ب ه

ــه  ــژاد کــه از جمل ــت احمدی ن ــه او دول ــه گفت ب
بــرای پیگیــری سیاســت های اتمــی مــورد 
عاقــه نهادهــای قــدرت بــر ســر کار آمــده بــود 
ــض  ــرد و نق ــر ک ــم ت ــی را وخی ــت امنیت وضعی
ــون  ــه جــای قان ــی ب حقــوق مــردم و اقتدارگرای
گرایــی شــدت بیشــتری گرفــت. نــه تنهــا هیــچ 
نهــاد و تشــکل اجتماعــی تاثیرگــذار باقــی نماند، 
ــه  ــادار ب ــد و وف ــی منتف ــاالن سیاس ــه فع بلک
نظــام هــم بــا توقیــف و مجازات هــای گوناگــون 
ــژاد  مواجــه شــدند. همراهــی دولــت احمــدی ن
ــث  ــرا باع ــای اقتدارگ ــه و نهاده ــوه قضایی ــا ق ب
ــری  ــت کمت ــرکوب زحم ــای س ــا بانده ــد ت ش
ــرف  ــی از ط ــاب روحان ــد. انتخ ــود بدهن ــه خ ب
ــای  ــا رفتاره ــد ت ــبب ش ــر س ــار دیگ ــردم ب م
عصبــی مافیــای قــدرت بیــش تــر شــود. آن هــا 
بــرای اثبــات آن چــه کــه بــه قــول خــود هیــچ 
ــه فشــار بیشــتری  ــز عــوض نشــده اســت ب چی
ــه  ــد و ب ــی روی آوردن ــه مدن ــاالن جامع ــه فع ب
ــوق  ــض حق ــای نق ــی آماره ــل حت ــن دلی همی

ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــد از ب ــواردی بع ــر در م بش
دولــت روحانــی بیشــتر شــد. از ســویی بــه 
دلیــل فشــارهای سیاســی و اقتصــادی خارجــی 
ــت در  ــف دول ــث ضع ــه باع ــت ک ــر روی دول ب
ــود،  ــی ب پیگیــری وعده هــا و شــعارهای انتخابات
نهــاد هــای ســرکوب بــا خیالــی راحــت تــر بــه 

ــد. ــه دادن کار خــود ادام
طالبــی معتقــد اســت در دوران پســاتحریم، 
ــاع از حفــوق  ــت در عــدم دف ــا عذرهــای دول ام
ــه  ــد ب ــده داده ش ــعارهای وع ــهروندی و ش ش
ــن مســئله  ــود، ای ــد ب ــی نخواهن ــردم پذیرفتن م
باعــث خواهــد شــد کــه فعــاالن حقــوق بشــر و 
جامعــه مدنــی بتواننــد بــا تــوان بیشــتری روی 

ــد. ــد کنن ــود تاکی ــات خ مطالب
ســرابی  محمــودی  ســام  دیگــر  ســوی  از 
ســازمان  پیشــین  مشــاور  و  روزنامه نــگار 
دیدبــان حقــوق بشــر در امــور خاورمیانــه و 
شــمال افریقــا معتقــد اســت در شــرایط کنونــی 
ــه  ــول را ب ــت و معل ــه عل ــک رابط ــوان ی نمیت
ــر ان  ــت ب ــرد و گف ــخص ک ــق مش ــور دقی ط

ــد .  ــد ش ــاز خواه ــا ب ــا فض ــاس حتم اس
او بــاز شــدن فضــای اجتماعــی و فعالیــت مدنــی 
ــودن  شــرایط  ــا ب ــر مهی ــران را مشــروط ب در ای
ــی و...  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس
ــود  ــت بهب ــران و درنهای ــل ای ــود در داخ موج
ــد و  ــی می دان ــه مدن ــران جامع ــت بازیگ وضعی
معتقــد اســت: مهیــا بــودن ایــن دو عامــل مــی 
توانــد در آینــده وضعیــت جامعــه مدنــی ایــران 

ــه ســوی خــروج از انســداد ببــرد.  ب
بــا ایــن حــال از ایــن منظــر مــی تــوان بــه مثمر 
ثمــر بــودن فعالیت هــای مدنــی خوشــبین بــود. 
ــه منطــق مذاکــره  چراکــه اساســا روی آوردن ب
و گفتگــو بســیار راه گشــا اســت. تجربــه ای 
کــه حکومــت ایــران نیــز )البتــه در روابــط 

بین الملــل( بــه آن تــن داده  
اســت. دقیقــا بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه می تــوان مدعــی 
ــی در  ــه مدن ــش جامع ــد نق ش
ــگ  ــر رن ــیار پ ــه بس ــن زمین ای
ــدد و  ــا تم ــه ب ــرا ک ــت زی اس
ــی  ــان م ــن جری ــار روی ای فش
در  را  ایــران  تــوان حکومــت 
مطالبــات  و  مســائل  مقابــل 
مدنــی و حقــوق بشــری بــه 
ــاند.  ــرات کش ــز مذاک ــای می پ

حسن طالبی: 
انتخاب روحانی 

از طرف مردم بار 
دیگر سبب شد تا 
رفتارهای عصبی 

مافیای قدرت بیش 
تر شود. آن ها برای 
اثبات آن چه که به 

قول خود هیچ چیز 
عوض نشده است 
به فشار بیشتری 
به فعاالن جامعه 

مدنی روی آوردند 
و به همین دلیل 

حتی آمارهای 
نقض حقوق حقوق 

بشر در مواردی 
بعد از به قدرت 

رسیدن دولت 
روحانی بیشتر شد. 

از سویی به دلیل 
فشارهای سیاسی 

و اقتصادی خارجی 
بر روی دولت 

که باعث ضعف 
دولت در پیگیری 

وعده ها و شعارهای 
انتخاباتی بود، نهاد 

های سرکوب با 
خیالی راحت تر 

به کار خود ادامه 
دادند.

سام محمودی سرابی 
روزنامه نگار و مشاور 
پیشین سازمان 
دیدبان حقوق بشر 
در امور خاورمیانه و 
شمال افریقا معتقد 
است در شرایط 
کنونی نمیتوان یک 
رابطه علت و معلول 
را به طور دقیق 
مشخص کرد و گفت 
بر ان اساس حتما 
فضا باز خواهد شد . 
او باز شدن فضای 
اجتماعی و فعالیت 
مدنی در ایران را 
مشروط بر مهیا بودن  
شرایط سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... موجود 
در داخل ایران و 
درنهایت بهبود 
وضعیت بازیگران 
جامعه مدنی می داند 
و معتقد است: مهیا 
بودن این دو عامل 
می تواند در آینده 
وضعیت جامعه مدنی 
ایران به سوی خروج 
از انسداد ببرد. 

ــرآن و یکــی از  ــم، مفســر ق ــد ۱۳۴۰ در ق ــار، متول مجیــد جعفری تب
روحانیــان شــیعه و نــوه آیــت اهلل صدوقــی از روحانیــون بــزرگ اســت 
کــه پیــش از انقــاب ۵۷، در قــم فعالیت هــای زیــادی بــا تنــی چنــد 
از انقابیــون داشــته و تــا مــرز کشــته شــدن توســط ســاواک پیــش 
رفتــه اســت. از فعالیت هــای بعــد از انقــاب او می تــوان از حضــورش 
ــازندگی،  ــاد س ــداران، جه ــپاه پاس ــل س ــی مث ــدازی نهادهای در راه ان
مراکــز حــوزوی و تبلیغــی و فرهنگــی نــام بــرد. هم چنیــن در 
ــت  ــه بیســت روای ــرآن ب ــظ ق ــی او، حف ــای دین ــه ی فعالیت ه کارنام
ــی،  ــد صدوق ــزدی، محم ــم ی ــاس خات ــید عب ــت. س ــده اس ــت ش ثب
ناصــر مــکارم شــیرازی، ســید محســن خــرازی و ... از اســتادان ایــن 

ــد. ــه حســاب می آین ــیعه ب ــی ش روحان
وی از ســال ۱۳۷۲ بــه دلیــل اســتخاره هایی کــه بــه تقاضــای مــردم 
ــه  ــتخاره های وی ب ــه اس ــاد. دامن ــا افت ــر زبان ه ــر س ــت ب می گرف
جایــی رســید کــه بیــش از ۱۳۲ خــط تلفــن بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
ــد.  ــش می کردن ــان پخ ــدگان را برای ش ــتخاره مراجعه کنن ــن اس مت
حســن روحانــی نیــز در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۲ و در ســفر تبلیغــات 
ــدار و گفتگــو  ــار دی ــا مجیــد جعفــری تب ــم ب ــه ق ــی خــود ب انتخابات

کــرده بــود. 
ــا«  ــوق م ــا »حق ــو ب ــت و گ ــی در گف ــن روحان ــکان ای ــی از نزدی یک
ــه  عنــوان کــرد: مجیــد جعفری تبــار در تاریــخ ۲۹ اردیبهشــت ۹۳ ب
ــس از آن  ــه پ ــد پزشــکان دچــار مســمومیتی مشــکوک شــد ک تایی
مشــکاتی نظیــر دردهــای کلیــوی، ناراحتــی قلبــی و فقــدان حافظــه 

بــرای وی بــه وجــود آمــد.
در تاریــخ ۱۱ تیرمــاه همــان ســال، مامــوران امنیتــی بــه بیمارســتانی 

در تهــران مراجعــه و اصــرار کردنــد کــه وی را بــه قــم انتقــال دهنــد. 
ــادن  ــب و از کار افت ــوی قل ــل آنژی ــد ازعم ــت بع ــاق درس ــن اتف ای
کلیــه وی و فقــدان حافظــه رخ داد. امــا بــا توجــه بــه نظــر پزشــک 
ــه  ــق ب ــوران موف ــمانی وی، مام ــم جس ــرایط وخی ــص و ش متخص

ــال وی نشــدند.  انتق
مامــوران امنیتــی در تاریــخ ۱۲ تیرمــاه، وی را بــا ویلچیــر در حالــی 
کــه از نظــر جســمی و بــه دلیــل بیمــاری، قــادر بــه حرکــت نبــود، 
ــان  ــرود« کاش ــدان »لنگ ــرادی زن ــلول انف ــه س ــم ب ــه اش در ق از خان
ــدم  ــده ی ع ــه وی وع ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــل کردن منتق
بازداشــت داده و پزشــکان متخصــص نیــز از امــکان بازگشــت 
ــام  ــرط انج ــه ش ــاه ب ــا ۹ م ــدت دو ت ــی م ــه او ط ــی حافظ تدریج

ــد. ــر داده بودن ــژه؛ خب ــای وی مراقبت ه
ــات درس و  ــاعت ها جلس ــراه س ــه هم ــرآن ب ــاوت ق ــزار ت ــج ه پن
ســخنرانی وی کــه بــه صــورت صوتــی و تصویــری ضبــط شــده بــود 
ــوران امنیتــی و  ــات اش توســط مام ــز تمامــی نوشــته ها و مکتوب و نی
دادگاه ویــژه روحانیــت ضبــط، دفتــر کار وی در قــم پلمــب و ســایت 

اســتخاره وی نیــز فیلتــر شــده اســت.
ــدادی  ــراه تع ــه هم ــر وی ب ــب، همس ــه مناق ــدی فاطم ــس از چن پ
ــت  ــاه ۱۳۹۳ بازداش ــان م ــار، در آب ــد جعفری تب ــاگردان مجی از ش
ــه ایــن روحانــی شــیعه  شــدند. پــس ا زآن دادگاه ویــژه روحانیــت ب
ــک  ــط ی ــد دادگاه، فق ــورد تایی ــل م ــان ۶ وکی ــا از می ــازه داد ت اج

ــد.  ــاب کن ــده، انتخ ــن پرون ــم ای ــر مته ــرای ۲۷ نف ــل را ب وکی
پــس از اعــام اتمــام بازجویی هــا، از بیــن لیســت وکای مــورد تأییــد 
دادگاه، یــک وکیــل بــرای وی و همســرش، ســه وکیــل بــرای ۱۸ نفــر 



حقوق ما

صفحه 18 / شامره هفدهم

گزارش

در بهمن ماه سال 
گذشته، مجید 
جعفری تبار با 
اتهاماتی نظیر 

»مرید و مراد بازی«، 
»اتهامات مالی«، 
»ارتباط با اجنه« 

و »ادعای رابطه با 
امام زمان« به خلع 

لباس و سه بار اعدام 
محکوم و همسر 
وی نیز به دلیل 

مشارکت در »جرم« 
توسط دادگاه ویژه 
روحانیت به هشت 

سال زندان و اعدام 
محکوم شدند. دادگاه 

ویژه روحانیت یکی 
از ارکان دستگاه 

قضایی ایران است 
که درخرداد 135۸ 

پیش از آن که قانون 
اساسی جمهوری 

اسالمی ایران تدوین 
شده باشد، به دستور 

آیت اهلل خمینی 
تاسیس شد.   

حقوق ما

صفحه 17/ شامره یازدهم

خبرها

صفحه 19/ شامره هفدهم

ــه در  ــرای بقی ــل تســخیری ب ــک وکی ــن و ی از متهمی
نظــر گرفتــه شــد و مطالعــه پرونــده ی تــدارک شــده، 
تحــت تدابیــر امنیتــی شــدید و همــراه بــا تهدیــد وکا 
ــرای  ــده، حتــی ب ــوای پرون ــری از طــرح محت و جلوگی

موکلیــن، انجــام شــد. 
ــار  ــد جعفری تب ــته، مجی ــال گذش ــاه س ــن م در بهم
بــا اتهاماتــی نظیــر »مریــد و مــراد بــازی«، »اتهامــات 
مالــی«، »ارتبــاط بــا اجنــه« و »ادعــای رابطــه بــا امــام 
ــوم  ــدام محک ــار اع ــه ب ــاس و س ــع لب ــه خل ــان« ب زم
ــرم«  ــارکت در »ج ــل مش ــه دلی ــز ب ــر وی نی و همس
توســط دادگاه ویــژه روحانیــت بــه هشــت ســال زنــدان 

و اعــدام محکــوم شــدند.
دادگاه ویــژه روحانیــت یکــی از ارکان دســتگاه قضایــی 
ــه  ــش از آن ک ــرداد ۱۳۵۸ پی ــه درخ ــت ک ــران اس ای
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران تدوین شــده 
باشــد، بــه دســتور آیــت اهلل خمینــی تاســیس شــد. این 
دادگاه مســتقل از قــوه قضائیــه و دیــوان عالــی کشــور 
ــران فعالیــت  ــر نظــر رهبــر ای ــه طــور مســتقیم زی و ب
می کنــد و رونــد دادرســی در آن نیــز بــا قــوه قضائیــه 

و ســایر دادگاه هــای ایــران متفــاوت اســت.
ــود  ــاله خ ــی س ــر س ــت، در عم ــژه روحانی دادگاه وی
ــامی را  ــوری اس ــد جمه ــون منتق ــیاری از روحانی بس
ــت  ــان آی ــن آن ــه مهم تری ــه از جمل ــرده ک ــه ک محاکم
اهلل ســید حســین کاظمینــی بروجــردی، آیــت اهلل ســید 
حســین علی  آیــت اهلل  شــریعتمداری،  محّمدکاظــم 
ــداهلل  ــی، عب ــی تهران ــد معصوم ــری، عبدالحمی منتظ
ــکوری،  ــفی اش ــن یوس ــور، حس ــن کدی ــوری، محس ن
ــه ای و  ــادی خامن ــل، ه ــادی قاب ــمی، ه ــدی هاش مه
ــن  ــن دادگاه همچنی ــتند. ای ــام هس ــا نکون محمدرض
ــی  ــم خزعل ــت اهلل ابوالقاس ــد آی ــی، فرزن ــدی خزعل مه
کــه پزشــکی غیــر روحانــی اســت، را احضــار و زندانــی 

کــرد.

رئیــس دادگاه ویــژه روحانیــت محمدجعفــر منتظــری و 
دادســتان ویــژه روحانیــت ابراهیــم رئیســی اســت و در 
۱۰ شــهر )تهــران، قــم، اصفهــان، شــیراز، اهــواز، تبریز، 
همــدان، مشــهد، کرمــان و گیــان( دارای دادگاه و 
ــون  ــه روحانی ــری علی ــاوی کیف ــا دع ــده دار صرف عه

اســت.
در اواخــر بهمــن مــاه، ســخنگوی قــوه قضائیــه ایــران 
اخبــار منتشــر شــده دربــاره صــدور حکــم اعــدام بــرای 
ــت  ــژه روحانی ــار، از ســوی دادگاه وی ــد جعفری تب مجی
را تاییــد و تصریــح کــرد: »حکــم صادرشــده بــرای ایــن 
فــرد، بــدوی بــوده و می تــوان بــه ایــن حکــم اعتــراض 

کــرد و طبــق قانــون، قابــل تجدیدنظــر اســت«.
رئیــس دادگاه ویــژه روحانیــت، محمدجعفــر منتظــری 
نیــز در گفتگــو بــا خبرگزاری هــای دولتــی اعــام 
ــه  ــا اجن ــاط ب ــرم ارتب ــه ج ــان ب ــت: » ایش ــرده اس ک
ــروی  ــم آب ــا نداری ــا بن حکــم اعــدام گرفتــه اســت و م
توضیــح  دلیــل  بــه همیــن  ببریــم،  را  روحانیــت 

ــم.« ــی دهی ــتری نم بیش
تیرمــاه ســال جــاری، خبرگــزاری  تاریــخ ۳۱  در 
فــارس، از تاییــد حکــم آقــای »ج« معــروف بــه »شــیخ 
اســتخاره« بــا اصاحاتــی در دادگاه تجدیــد نظــر خبــر 

داد. 
در گــزارش خبرگــزاری فــارس، بــه نقــل از یــک منبــع 
ــی از  ــم برخ ــا نداری ــا بن ــت : »م ــده اس ــر ش آگاه ذک
ــژه روحانیــت را منتشــر  ــه دادگاه وی ــوط ب احــکام مرب

کنیــم.«
ــرار  ــی، ق ــکان ایــن روحان ــه گفتــه  یکــی از نزدی امــا ب
بــود نتیجــه دادگاه تجدیــد نظــر کــه فقــط بــه امضــای 
دو تــن از ســه قاضــی رســیده اســت، روز چهارشــنبه 
۲۱ مــرداد مــاه بــه همســر وی ابــاغ شــود، امــا هنــوز 

اطاعاتــی بــه وی منتقــل نشــده اســت. 
حســن یوســفی اشــکوری، نویســنده و پژوهشــگر دینی 
ســاکن آلمــان، در گفت وگــو بــا بخــش فارســی 
رادیــو بین المللــی فرانســه در زمینــه ی اتهامات 
ایــن روحانــی شــیعه اعــام کــرده اســت: »ایــن 
نــوع اتهامــات هیــچ وجاهــت قانونــی و شــرعی 
و مبنــای عقایــی نــدارد و انگیزه هــای دیگــری 
ــا  ــه ســبب می شــود ب ــه اســت ک پشــت صحن

فــردی بــه ایــن دلیــل برخــورد شــود.«
بــه گفتــه وی ایــن انگیزه هــا کــه باعــث 
چنیــن  روحانیــت  ویــژه  دادگاه  می شــود 
سیاســی،  معمــوالً  کنــد،  صــادر  حکمــی 
مختلــف  تسویه حســاب های  یــا  جناحــی 

اســت.
بــه گفتــه ی یوســفی اشــکوری »اتهامــات 
ــاً و شــرعاً جــرم  وارد شــده بــه ایــن فــرد قانون
ــی را  ــد کس ــه بخواهن ــود ک ــوب نمی ش محس
بازداشــت کننــد، چــه برســد بــه اینکــه وی را 

ــد.« ــوم کنن ــدام محک ــه اع ب

ــات  ــظ اطاع ــه حف ــبت ب ــی را نس ــران ایران ــد کارب ــرام بای ــرکت تلگ ش
ــد.  ــن کن ــفافیت مطمئ ــای دوره ای ش ــار گزارش ه ــق انتش ــن از طری آنای
نزدیــک بــه شــش هفتــه پــس از ارســال نامــه و درخواســت وزارت ارتباطــات 
و فــن آوری اطاعــات بــرای ایجــاد محدودیــت در دسترســی کاربــران ایرانــی 
بــه برخــی از کاربرد هــای ایــن برنامــه پیام رســان،  از تاریــخ یــک شــنبه اول 
شــهریور پیــش دسترســی کاربــران ایرانــی بــه برخــی از روبات هــای تلگــرام 

مســدود شــده اســت.
ــتند  ــرام هس ــان تلگ ــام رس ــه پی ــی در برنام ــاب های مخصوص ــا حس ربات ه
کــه توانایــی ارســال پاســخ بــه صــورت خــودکار بــه درخواســت های کاربــران 
ــط  ــش توس ــه از پی ــی ک ــال فرامین ــا ارس ــد ب ــران می توانن ــد. کارب را دارن
ــه صــورت خصوصــی و  ــن ربات هــا طراحــی شــده ب برنامــه نویســان های ای

ــد. ــت کنن ــخ هایی را دریاف ــی پاس ــای تلگرام ــا در گروه ه ی
ــی  ــن بین الملل ــه کمپی ــه،  ب ــن نام ــع آگاه در خصــوص ارســال ای ــک منب ی
ــد حاصــل درخواســت  ــن محدودیــت جدی ــران گفــت ای حقــوق بشــر در ای
ــن  ــه ای ــی ک ــرام اســت و براســاس مذاکرات ــی از شــرکت تلگ ــات ایران مقام
ــه زودی برخــی از ســرور های  ــی داشــته اســت ب ــات ایران ــا مقام شــرکت ب
خــود را بــرای بهبــود بخشــیدن بــه ســرعت و خدمــات بــه کاربــران ایرانــی 
ــر  ــاون وزی ــروی مع ــود خس ــرد. محم ــد ک ــتقر خواه ــور مس ــل کش در داخ
ارتباطــات و مدیــر عامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در تاریــخ ۱۰ تیــر 
مــاه ۱۳۹۴ خبــر از ارســال نامــه ای بــه شــرکت تلگــرام داد. او بــه خبرگــزاری 

ــه تلگــرام زدیــم و در آن گفته ایــم کــه  تســنیم گفــت: » نامــه ای رســمی ب
ــل  ــکات را ح ــینیم مش ــد بنش ــکل دارد، بیایی ــران مش ــما در ای ــبکه ش ش
کنیــم.« بــر اســاس قوانیــن ایــران شــرکت ها و اپلیکیشــن های پیــام رســان 
ــته  ــی داش ــوع فعالیت ــچ ن ــور هی ــل کش ــد در داخ ــوز نمی توانن ــدون مج ب

باشــند.

ــس  ــس مجل ــزدی، رئی ــد ی ــه محم ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــری ب ــی مطه عل
خبــرگان، خواهــان رســیدگی بــه موضــوع حصــر موســوی، کروبــی و رهنــورد 
ــری  ــه ممنوع التصوی ــه ب ــن نام ــس شــد. او در ای ــن مجل ــی ای در نشســت آت
محمــد خاتمــی نیــز اشــاره کــرده اســت. علــی مطهــری، نماینــده تهــران در 
مجلــس شــورای اســامی بــا ارســال نامــه ای سرگشــاده بــه رئیــس مجلــس 
ــات  ــج انتخاب ــه نتای ــرض ب ــران معت ــس رهب ــان بررســی حب ــرگان، خواه خب
ریاســت جمهــوری ســال ۸۸ و ممنوعیــت تصویــری و بیانــی محمــد خاتمــی، 
رئیــس جمهــور پیشــین ایــران در نشســت آتــی خبــرگان شــد. بــه گــزارش 
ــز منتشــر  ــری نی ــایت شــخصی مطه ــه پیشــتر در س ــن نام ــه ای دویچــه ول
ــا حصــر میرحســین موســوی، مهــدی  ــون باره ــا کن ــری ت ــود. مطه شــده ب
ــی کشــور  ــون اساســی و قوانیــن قضای ــر قان ــورد را مغای ــی و زهــرا رهن کروب

ــده اســت. خوان

ــل  ــح نوب ــزه صل ــده جای ــادی، فعــال حقــوق بشــرو برن ــیرین عب ش
ــران  ــی در ای ــی سیاس ــادران زندان ــا از م ــت ت ــی خواس ــان ایران از زن
حمایــت کننــد. بــه گــزارش رادیــو فــردا شــیرین عبــادی کــه در گفــت 
و گویــی مطبوعاتــی در شــهر الهــه هلنــد ســخن می گفــت بــا اشــاره 
بــه نامــه سرگشــاده نرگــس محمــدی، فعــال حقــوق بشــر زندانــی در 

ایــران گفــت:
ــا  ــت. م ــی اس ــادران زندان ــدای م ــردن ص ــانه ای ک ــا رس ــدف م »ه
ــادر  ــه م ــدان بی رحمان ــه زن ــه چگون ــا هســتیم ک ــژواک صــدای آنه پ
را از فرزنــد جــدا می کنــد. چگونــه حــق ارتبــاط تلفنــی را از مــادران 
ــی  ــی و سیاس ــان عقیدت ــا، آزادی زندانی ــر م ــته دیگ ــد. خواس گرفته ان
اســت. روز شــنبه بــا حضــور ده هــا فعــال حقــوق زنــان و حقــوق بشــر، 
ــل قصــر صلــح و  ــی در مقاب تجمــع کمپیــن حمایــت از مــادران زندان

دادگاه الهــه در هلنــد برگــزار شــد. نرگــس محمــدی ســخنگو و نایــب رئیــس کانــون مدافعــان حقــوق بشــر، از اردیبهشــت مــاه در زنــدان بــه ســر می بــرد. 
او چنــدی پیــش در نامــه ای بــه شــرح وضعیــت خــود و دو کــودک هشــت ســاله اش پرداختــه و همچنیــن شــرِح وضعیتــی از ده مــادر زندانــی هم بنــدش 

ارائــه داده بــود.
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