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مطرح شده اند.
    اما به راستی این اعالمیه به چه میزان اجرایی است؟ به عبارت دیگر اعالمیه ای که 
دارای  میزان  چه  تا  شده اند  پایبند  آن  به  متحد  ملل  عضو  کشورهای  چهارم  یک  حدود 
ضمانت اجرایی است- حتی در میان همان معدود کشورها؟ حتی می توان از دل همین 
اعالمیه تناقضاتی مفهومی را بیرون کشید که شاید خود عامل سوء استفاده ی دولت ها و یا 
آزردگی پناه جویان شوند. اما پیش از بررسی این موارد مناسب تر است که دیدگاه دوم هم 

مطرح شود و سپس در مقاله ای جداگانه تناقض ها را مورد تحلیل قرار دهیم.

دیدگاه دوم- انتخاب موطن جدید

»۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن ملیتی است.
 ۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از ملیت خویش محروم کرد و یا حق تغییر ملیت 

را از وی دریغ  نمود.«
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر- ماده ۱۵

اداری  این که در روند  نامطمئن است؛  و  پناه  واقعی کلمه بی  به معنای  پناه جو      یک 
مورد پسند کارشناسان سازمان ملل قرار گیرد خود به تنهایی فشاری شدید بر وی آوار 
می کند. اما پس از قبولی دغدغه ای جدید رخ می نمایاند؛ انتخاب سرزمینی که وی، آن را 
وطن امن خویش بداند. محلی برای رهایی از فشارهای پیشین و محدودیت های سیاسی، 
اجتماعی، عقیدتی و ... . هرچند این خود یک گام مهم به پیش است اما آیا همین اجبار 
در تعیین کشور جدید، خود به نوعی تولد اجباری دیگری نخواهد شد؟ اگرچه محدوده ی 
در  که  این  آیا  یافته اند،  کاهش  شدت  به  فشارها  و  داشته  چشم گیری  افزایش  اختیارات 
محدوده ی کدام مرزها، از حقوق مندرج در بند اول ماده ی ۱۵ بهره مند شود، خود دوباره 

محدودیتی جدید نخواهد بود؟
    وقتی کسی از افغانستان جنگ زده یا ایران استبدادزده می گریزد برایش ترکیه و قبرس 
آزادتر  و  امن تر  به کشورهای  بود چه رسد  از مملکتش خواهند  هم کشورهایی مطلوب تر 
آن  که  نشده اند  گیر  همه  دست  یک  قدر  آن   بشر  حقوق  هنوز  شاید  و...؛  آمریکا  و  اروپا 

پناه جوی رنج دیده حقی برای استفاده از بند ۲ ماده ی ۱۵ برای خود قایل شود.
برخی  توان  می  امروز  بیش تر حکومت های  بر  حاکم  داری  سرمایه  روح  به  نگاهی  با      
در  هستند  معیارها  انسانی ترین  حرف  در  که  را  بشر  حقوق  جهانی  ی  اعالمیه  بندهای 
عمل، غیر عملی ترین ها و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی دانست. پس پناه جویان تا آینده ای 
به صورتی  تابعیت  و  تغییر ملیت  نه  و  بود  به ترک کشورشان خواهند  قادر  نامعلوم صرفاً 

آزادانه.
   در قسمت دوم مقاله به بررسی دقیق تر تناقضات موجود در اعالمیه و راه کارهای احتمالی 

در جهت رفع آن ها خواهیم پرداخت.

»آپارتمانم آن قدر کم نور بود که مثل سایه ای از یک آپارتمان به نظر می رسید. نمی 
دانم همه ی عمرم این طور زندگی کرده ام یا نه. منظورم این است که حتماً مادری باالی 
سرم بوده، کسی که بگوید نظافت کنم، مواظب خودم باشم، جوراب هام را عوض کنم...«
در رویای بابل - ریچارد براتیگن

ادبی  نوشته ی  از یک  بیش  نفر در سراسر جهان چیزی  میلیون ها  پاراگراف در ذهن  این 
است؛ وصف روزهای تلخ و شیرین پناه جویی شان است. افرادی که با نگرش های متفاوت 
و دالیل متنوع جالی وطن می کنند تا به آرامش و امنیتی که خود را فاقد آن می دانند 

دست یابند. حال از دو دیدگاه، این مهاجرت سخت را مورد بررسی قرار می دهیم:

دیدگاه اول- جالی وطن

»۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جا به جایی و اقامت )در هر نقطه ای( درون 
مررزهای مملکت است.

 ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خویش 
است.«

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر - ماده ۱۳

    فرقی ندارد که در قبیله ای متولد شده ایم، در دهکده ای و یا در پایتخت کشوری؛ نکته ی 
نبودن زمان و مکان آن است. زمان و مکانی که محمل  انتخابی  تولدی،  مشترک در هر 
سنت های بسیاری است؛ که دین و آیین و زبان خاص خود را بر ما تحمیل می کند. پس 
چه تفاوتی است میان ترک دهکده مان به منظور کسب علم و درآمد، با ترک کشورمان با 

هدف رسیدن به امنیت و آرامش؟!
محصول  که  است  رسیده  هایی  بست  بن  به  کند  می  ترک  را  وطن خود  که  انسانی      
سنت های  حال  هر  در  است.  بهتر  زندگی  برای  خاص  شرایطی  یا  شرط  نبود  یا  کمبود 
و  بیش تر  امکانات  کسب  برای  اما  کند،  می  حمل  خود  با  را  نرم افزارها(   ( تولد  محل 
مناسب تر)سخت افزارها( و به منظور رسیدن به آرامشی نسبی به مکانی جدید پناه می برد.

    اما امروز با توجه به التقاط فرهنگ ها- به خصوص درون مرزهای یک کشور- ، لغت 
پناهنده یادآور کسانی است که از بند ۲ ماده ی ۱۳ اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به دلخواه 
برداشت کرده اند و با توسل به راه هایی قانونی یا غیرقانونی از کشور خود خارج می شوند. 
افغانی های پناه برده به ایران، ایرانیان پناه جو در ترکیه، ترک های پناه جو در آلمان و ...؛ 
همه در جست و جوی یافتن پناهگاهی، از چند ماه تا چندین سال آوارگی را به جان می 

خرند.
   کسی که حاضر می شود تمامی دلبستگی های فرهنگی اش را به کناری نهد و در راه 
هر  به  تا  کند  دفن  خود  در  را  جوانی   و  کودکی  دوران  خاطرات  شیرین ترین  پیشرفتش، 
آینده ای  و  دشوار  حالی  از گذشته ای شیرین،  مجموعه ای  به  تبدیل شود  رسید،  که  کجا 
نامطمئن؛ تنها به امید بهره مندی از حقوق مشترک همه ی انسان ها  این راه را ادامه می 
به صورت حداقلی-  بشر–  اعالمیه ی جهانی حقوق  امروزه در چارچوب  دهد. حقوقی که 

پناهندگی؛ نیازها و حقوق )۱( ارژنگ علی پور
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این حقوق و آزادی ها مراعات آن ها بود. در نتیجه استدالل شد که این پیش بینی ها هیچ 
تعهد معینی ایجاد نمی کند و سازمان ملل نمی تواند آن ها را به اجرا گذارد مگر آنکه در یک 
سند تکمیلی به درستی تعریف شوند. ازاین رو، ضروری دانستند که »کمیسیون حقوق بشر 
ملل متحد« دو وسیله ی جداگانه برای آن تهیه کند: اعالمیه ای حاوی اصول کلی و دیگر، 

پیمانی که حاوی تعهدات الزام آور باشد )یعنی میثاق حقوق بشر(.

است،  معاصر  بین الملل  حقوق  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  بشر  حقوق  حاضر  حال  در 
حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهان شمول متعددی بر مدون 
کردن این حقوق کوشیده اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته هایی برای پیگیری این 
موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده  است. 
نهایتا در سازمان ملل نیز تالش های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد 
منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده است، 
شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود )کمیسیون حقوق بشر( از اهرم های 
همیشگی  نگرانی های  از  بشر  حقوق  کامل  رعایت  می باشد.  متحد  ملل  تصمیمات  اجرای 

سازمان های جهانی است.

پی نوشت:
ایاالت متحده  * کنفرانس سان فرانسیسکو در آوریل ۱۹۴۵ در شهر سان فرانسیسکو در 
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که در اوت ۱۹۴۴ در شهر واشینگتن دی.سی برگزار شده بود را به تصویب رساندند و سازمان 
ملل متحد را رسما تشکیل دادند. دادن حق وتو به پنج عضو دائمی شورای امنیت نیز در این 

کنفرانس به تصویب رسید.
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تارنمای دانشنامه ویکی پدیای فارسی

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود 
. تعریف مذکور می تواند تصویری کلی و مبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد . شاید بتوان 
در حالت دقیق تر حقوق بشر را اینگونه شرح داد: »مجموعه حقوقی که، بر اساس نظریه ی 
افراد بشر داده شده و جز ذاتی و  به  قانون طبیعی« یکسان  »حقوق طبیعی« به »موجب 
جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آن ها به شمار می آید ونهادهای حقوقی و قضایی ) داخلی 

و بین المللی ( می باید از آن دفاع کنند.«
شاید به جرات بتوان گفت اندیشه تکریم و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی 
بابل  از فتح  اهتمام را می توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس  این  دارد. ردپای 
در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن 
روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. در زمان های نزدیک تر، در دوران معاصر اروپا و 
آمریکا نیز می توان به متون تاریخ سازی اشاره کرد که به نوعی خواستگاه حقوق بشر نوین 
می باشند. از آن جمله می توان به منشور کبیر )۱۲۱۵( و اعالمیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ 
در انگلستان ، اعالمیه حقوق بشر و شهروند )۱۷۸۹( که پس از انقالب فرانسه به تصویب 
آمریکا  متحده  ایاالت  استقالل  اعالمیه  و   )۱۷۶۶( ویرجینیا  دولت  حقوق  اعالمیه  رسید، 
)۱۷۷۶( و همچنین اعالمیه حقوق مردم زحمت کش و استثمارزده )۱۹۱۸( اتحاد جماهیر 

شوروی اشاره کرد.
یکی از مقاصد اصلی هر نظام حقوقی، حمایت از افراد در برابر ستم است. معموال حقوق افراد 
را قانون محلی حمایت می کند و در فدراسیون ها، عالوه بر قانون محلی، دستگاه فدرال این 
وظیفه را بر عهده دارد. در برخی موارد ، اگر در داخل چنین حمایتی وجود نداشته باشد، 

ستمدیدگان به نهادهای بین المللی مربوط پناه می برند .

نخستین مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع ار حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان در برابر 
آزار مقامات محلی پایه گذاری شد. بسیاری از دادگاه های ویژه بین المللی وکمسیون های 
رسیدگی به دادخواست ها در طول قرن نوزدهم برای همه کشور ها مقررات حداقلی برای 
این مقررات توسط   از  اگر شهروند دولتی به سبب نقض یکی  با خارجیان گذاشتند.  رفتار 
دولت یا مامور رسمی کشور پیگر، آسیب ببیند، کشور آسیب رسان می باید غرامت آن را به 
کشور دیگر بپردازد. پس از جنگ جهانی اول سلسله ای از پیمان ها میان دولت های اروپایی 
بسته شد که چندین کشور اروپایی را در مورد حمایت از اقلیت های نژادی، دینی و ملی 

پایبند می کرد و جامعه ملل بر اجرای این تعهد ها نظارت داشت.

قانون بین المللی معموال با روابط میان یک دولت و شهروندانش کاری ندارد، اما اگر رفتار 
دولتی با مردمش اصول انسانیت یا عدالت را نقض کند و وجدان بشریت را تکان دهد، قاعده 
ی عدم دخالت از اعتبار می افتد. چنان که درطول  قرن نوزدهم، تجارت برده های آفریقایی 
به طور کلی محکوم شد و در پی کشت و کشتار اقلیت ها در خاورمیانه، مانند کشتار ارمنیان 
در عثمانی، کشور های غربی دست به اقداماتی زدند. اما ستمگری بیرحمانه رژیم نازی و 
کشت و کشتار اقلیتها و ساکنان سرزمین های اشغال شده به دست نازی ها لزوم حمایت 

بین المللی از حقوق بشر را همه گیر تر کرد.

در  رسید.  خود  اوج  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  بشر  بنیادین  حقوق  از  حمایت  اندیشه 
شد،  تشکیل  متحد  ملل  منشور  ی  تهیه  برای  )۱۹۴۵(که  سانفرانسیسکو«*  »کنفرانس 
پافشاری کردند که در مورد حقوق بشر در منشور ملل  نمایندگی  از هیئت های  بسیاری 
متحد پیش بینی هایی صورت بگیرد و برخی پیشنهاد کردند که یک اعالمیه ی تفصیلی 
در مورد حقوق بشر به منشور پیوسته شود. اما از آنجا که تهیه ی چنین اعالمیه ای می 
بایست به دقت انجام می شد و درآن کنفرانس وقتی برای آن نبود، در منشور چندین نوبت 

به حقوق بشر اشاره شد .
در آمد منشور بر ایمان به »حقوق اساسی بشر« تاکید می کند و ماده ی یکم آن این اصول 
برای  المللی...  بین  همکاری  به  »دستیابی   : گنجاند  می  ملل  سازمان  مقاصد  میان  در  را 
پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه صرف نظر از نژاد، 
نیز، ضمن شرح دیگر مقاصد ملل متحد، چنین پیش  یا دین«. در ماده ۷۶  جنس، زبان، 
بینی هایی از جهت اقتصادی و اجتماعی شده است. به »مجمع عمومی« اختیار داده شده 
که برای »یاری به تحقق« این حقوق و آزادی ها ، مطالعات و توصیه هایی بکند و » شورای 
اقتصادی و اجتماعی« اختیار یافته است که برای »پیشبرد احترام« به این حقوق و آزادی 
ها و »مراعات« آن ها توصیه هایی بکند و کمیسیونی ویژه برای »پیشبرد حقوق بشر« بر پا 

کند. )ماده های ۱۳،۶۳،۶۸(
سر انجام، همه ی اعضا خود را متعهد کردند که »از راه اقدام های مشترک و جداگانه« برای 
نژاد،  از  نظر  برای همه صرف  اساسی  آزادی های  و  بشر  و مراعات حقوق  »محترم داشتن 

جنس، زبان و دین با سازمان همکاری کنند.« )ماده های ۵۵ و ۵۶(
اما هیچ یک از این پیش بینی ها تعریفی دقیق از معنای عبارت »حقوق بشر و آزادی های 
اساسی« به دست نمی داد و وظیفه سازمان ملل محدود به »پیشبرد« و » تشویق« احترام به 

حقوق بشر چیست علی فتوتی
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میدان  به  قدم  استبداد  از چنگ  ملتی  آزادی  برای  که  است  مردی  درگذشت  سالروز  آبان   ۲۵
داد.  از دست  کار  این  بر سر  را  زندگی خود  و سرانجام  ایستاد  لحظه هم  آخرین  تا  و  گذاشت 

ستارخان، بزرگ مردی که حتی به آخرین وصیت وی نیز عمل نشد.

ستارخان در آرزوی دفن شدن درخاک آذربایجان به شهادت رسید
فرزانه ابراهیم زاده گزارشگر گروه فرهنگ میراث خبر به نقل از “بهروز سردار” می نویسد: »پدرم 
تعریف می کرد پس از واقعه پارک اتابک، ستارخان را مجبور کردند در تهران بماند. پس از آن 
حادثه بود که پدربزرگم چهار سال خانه نشین شد. زخمی که از آن سال در پایش بود، مهلک تر 
از دردی نبود که در وجودش داشت. باالخره هم در یک روز سرد پاییزی ۲۵ آبان ماه دور از وطن 
و سرزمین، در آرزوی دفن شدن در خاک آذربایجان درگذشت« این حرف ها را نوه ی ستارخان 

از پدرش و سایر بزرگترهای فامیلشان شنیده بود و برایم نقل می کرد.
اتابک مایل بود به تبریز  ستارخان پس از عزیمت به تهران و زخمی شدن در حادثه ی پارک 
بازگردد، ولی دولت صمصام السلطنه در تهران درخواست وی مخالفت نمود. بدین ترتیب سردار 
ملی علی رغم میل باطنی خود چهار سال عمر باقیمانده خود را در تهران گذرانید و دچار مرگ 
تدریجی شد. دولتی که به همت سردار ملی به روی کار آمده بود، اجازه انتقال جنازه ستارخان 
به تبریز را نداد و پس از چندین بار تالش خانواده و همرزمش باقرخان عاقبت او را در باغ طوطی 
شهر ری به خاک سپردند. آرامگاه ستارخان تا سال ۱۳۲۴ وضع نامطلوبی داشت تا اینکه در این 
سال به همت نیروهای مردمی برای او در باغ طوطی شهر ری و جوار بقعه حضرت عبدالعظیم 
با خاک  را  مزار  آن  رژیم وقت  عاملین  یکسال،  از  ولی پس  موّقتی ساخته شد.  آرامگاه  حسنی 

یکسان نمودند و سنگ قبر مزار ستارخان در گوشه ای از باغ رها گردید.

انتقال مزار ستارخان به تبریز شدنی نیست
اینها را هادی ساعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا بحث انتقال 
مزار ستارخان از شهرری به تبریز ازسوی برخی محافل قابل اجراست یا نه می گوید. او اظهار 
می کند: “این موضوع یک پیشنهاد اجرایی نیست لذا مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران 
قرار نگرفته است.” وی با تاکید بر اینکه موضوع انتقال مزار ستارخان به تبریز جدی نیست، می 
افزاید:”به نظر نمی رسد با جابجایی مقبره، هویت و اصالت یک فرد تغییر یابد همچنان که موالنا 
با وجود اینکه مزارش در ترکیه است، هویتی ایرانی دارد و هر ایرانی به وجود او افتخار می کند.” 
این در حالی است که مزار ستارخان در شهر ری، به اذعان مراجعین و زیارت کنندگان به هیچ 
عنوان شایسته ی عنوان دار “سردار ملی” نیست. در مورد “ساالر ملی” نیز ماجرا فرق چندانی 
نمی کند. باقرخان پس از قتل ستارخان در تهران منزوی می زیست تا این که قضیه ی مهاجرت 
پیش آمد. او دیگر در تهران درنگ نکرد و دنبال مهاجرین رفت تا اینکه در نهایت شبی در نزدیکی 
قصر شیرین عده ای از راهزنان بر سر او و رفقایش ریختند و او را به قتل رساندند. از آن زمان تا 
مدت های طوالنی محل یادبودی برای این مرد بزرگ تهیه نشد تا اینکه در زمان حکومت ملی 
اما پس از  باقرخان در میدان ساعت تبریز نصب شد،  آذربایجان به دستور پیشه وری مجسمه 
سقوط پیشه وری باز به دستور سیاست مداران وقت با بهانه قرار دادن نفرت ملت از حکومت ملی 
مجسمه وی بر زمین کشیده شد و به جای آن مجسمه شاه نصب گردید. اکنون مزار نمادین باقر 
خان در تبریز واقع در پارک مشاهیر آذربایجان )پارک طوبی-جنب مسجد طوبی( قرار دارد. اما 
آیا این بی توجهی به این دو بزرگمرد و دیگر بزرگان قیام مشروطه مربوط به جغرافیای خاصی 

است؟، آیا در سرزمین مادری سیاست دیگری جریان دارد؟

خانه ی ستارخان در تبریز، ویران شد
و  ملي  میراث  از  که وظیفه حفاظت  امر  توجهي مسئوالن  بي  دنبال  به  ایران  ملي  خانه سردار 
فرهنگي را دارند در خطر نابودي کامل قرار دارد. به گفته ی سامي، نتیجه ی ستارخان، خانه ی 
ستارخان به نصف قیمت فروخته شده و در این میان سازمان ها و مسئوالن مربوطه هیچ واکنشي 
نشان نداده اند. خانه ستارخان در گذشته های دور محل ستاد فرماندهی مبارزات مشروطه خواهی 
انقالب  پیروزی  از  پس  است.  بوده  وی  نیروهای  و  ستارخان  ضداستعماری  های  جنگ  نیز  و 
مشروطه در سال ۱۲۸۵ هـ.ق و عزیمت ستارخان، باقرخان و نیروهای آنان به تهران، حوادثی در 
تبریز رخ داد که موجب شد این خانه رفته رفته از کانون توجه خارج شود. پس از کشته شدن 
ستارخان، اوضاع کشور آبستن حوادثی شد که در نهایت نیروهای روسیه دوباره در کشور و به 
خصوص آذربایجان مجال خودنمایی یافته و در نهایت خانه سرداران مشروطه را در تبریز به توپ 
بستند. صمد سرداری نیا، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان در این باره می گوید، از آن 
جا که دولت استعماری روسیه از مبارزات ستارخان و باقرخان بر ضد نیروهای آنان خاطره خوبی 
نداشت، ۳ روز پس از عاشورای سال ۱۳۳۰ هـ.ق با گلوله های توپ، خانه این دو سردار بزرگ 
مشروطه را با خاک یکسان کرد. این گفته شاید نشانگر آن باشد که هم اکنون دیگر اثری از خانه 
ارشد  فرزند  و همسر »یداهلل خان«  »نگار عذاری« عروس ستارخان  اما  است،  نمانده  ستارخان 
ستارخان در این باره نظر دیگری دارد. وي اعتقاد دارد، خانه ستارخان به دست روسها تخریب شد 
و از آن عمارت بزرگ، بیش تر بخشهای نظامی مانند مرکز ستاد فرماندهی، محل استقرار نیروها، 
این  ماند.  از تخریب مصون  اندرونی عمارت  اما قسمت  قرار گرفت  و... مورد حمله  اسلحه خانه 

بانوی کهنسال با تأیید این که خانه مورد بحث، بقایای همان عمارت ستارخان است، 
تأکید می کند این خانه در طول یکصد سال گذشته دچار تغییرات بسیاری شده است.

انتشار این خبر کوتاه،  به موجی از اعتراض و انزجار شهروندان آذربایجانی و تبریزی 
نسبت به متولیان آثار فرهنگی و تاریخی منجر شد. اهالی کوچه  ستارخان در محله  
خانه   باقی مانده   تخریب  از  جلوگیری  برای  نشریات،  به  نامه ای  ارسال  با  امیرخیزی 
نویسندگان  نامه،  این  در  خواستند.  یاری  خود  همشهریان  و  مردم  از  ملی  سردار 
خبر  فرهنگی”  میراث  سازمان  با  سوداگر  بفروش  بساز  یک  پاخت  و  ساخت  “از  آن 
داده اند و به “بی توجهی شهرداری منطقه ۴ تبریز در نابودی نماد مشروطه خواهی و 
مبارزات ضداستبدادی تبریزیان” اعتراض کرده اند. در این نامه آمده است: “شهرداری 
منطقه ۴ و میراث فرهنگی در جریان امور هستند ولی اقدامی برای جلوگیری از آن 
انجام نمی دهند. تخریب خانه ستارخان در حالی صورت می گیرد که سازمان میراث 
فرهنگی، مسئولیت مستقیم و قانونی در قبال شناسایی آثار بجای مانده از چهره ها 
و شخصیت های تاریخی و فرهنگی دارد.” این در حالی است که تبریز در سال های 
است.  بوده  فرهنگی شهر  و  تاریخی  آثار  از  بسیاری  ویرانی  و  تخریب  گذشته، شاهد 
زورخانه ی گپو، کاروانسرای درب باغمیشه و اماکنی بسیار تخریب شدند. در ماههای 
سوداگران  تخریب  طرح  در  باغمیشه  درب  و  سماروسازان  قدیمی  بازار  نیز،  گذشته 
مقاطعه کار قرار گرفته است. سال های پیش، باغ ملی تبریز، تاالر ُمعظم تئاتر ارک و 

قسمتی از “ارک بلند تبریز” ویران شد.
با این وجود این اعتراض هاي مردمي براي نجات اثري از دوران مشروطه به نظر می 
رسد با اعالم رئیس سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به سرانجام رسیده است. 
“با صدور دستور توقف تخریب، خانه ستارخان بعد از خریداري و تامین اعتبار بازسازي 
مي شود.” این را خداوردي کریمي نژاد، رییس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و 
گردشگري استان آذربایجان شرقي مي گوید. او معتقد است: اگر مشکل خاصي نباشد تا 

پنج، شش سال آینده این بنا بازسازي مي شود.

بازداشت شرکت کنندگان در مراسم یادبود ستارخان و باقرخان
این اتفاقی است که همه ساله رخ می دهد. هرچند در سالیان اخیر با توجه به شدت 
عمل نیروهای امنیتی حضور در مراسم به سختی صورت گرفته، با این وجود بازداشت 
حاضرین به امر متداول هرساله تبدیل شده است. کمیته ی گزارشگران حقوق بشر در 
نمونه ای از این سرکوبها از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم یادبود ستارخان در 
سال ۸۷ خبر داده است. بنا به این گزارش “عصر بیست و سوم آبان ماه، تعدادی از 
شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت ستار خان دستگیر شدند. این مراسم که همه 
عبدالعظیم حسنی  در شاه  بزرگداشت وی  در  و  مزار سردار مشروطیت  بر سر  ساله 

برگزار می شود امسال هم با برخورد ماموران امنیتی مواجه گردید.”
در موردی دیگر ادوارنیوز از درگیري در مراسم بزرگداشت ستارخان و بازداشت ۹ نفر 
در سال ۸۵ خبر می دهد. به نوشته ی این سایت “مراسم بزرگداشت ستارخان که 
در کنار مزار او برگزار شد به صحنه درگیري میان تجمع کنندگان و نیروهاي امنیتي 
تبدیل گردید. پیش از برگزاري مراسم در شهرري و در کنار مقبره حضرت عبدالعظیم 
نیروهاي امنیتي با برپایي مراسم نوحه خواني و پهن کردن فرش بر روي قبر ستارخان، 
مانع از برگزاري مراسم توسط فعاالن قومي ترک زبان شدند که در نهایت به درگیري 
میان تجمع کنندگان و نیروهاي لباس شخصي انجامید.” گفتنی است پس از ممانعت 
نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بر مزار ستارخان، فعالین سیاسی آذربایجان مراسم 
خود را در دو سال گذشته بر مزار باقرخان در تبریز برگزار کرده اند. در این مراسمها 
نیز نیروهای امنیتی با هجوم به حاضرین جمعی را بازداشت و برخی را نیز مورد ضرب 

و شتم قرار داده اند.
به دنبال این وقایع و حضور بر مزار ساالر ملی، مقبره ی باقرخان که در محل پارک 
مفاخر آذربایجان )پارک طوبی( قرار دارد توسط اداره ی ارشاد شهرستان تبریز به بهانه 
بازسازی مجدد و نیز به کار گرفته شدن اشعار و نوشته های تورکی در سنگ قبر، به 

کلی نابود گردید.

فراموشی بزرگان سحر قاسمی
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پاکسازي شده است وبدین ترتیب با ادامه 
روند کنوني، مین روبي همه مناطق تا ۵ 
دهه آینده ادامه خواهد داشت. در واقع، 
میلیون  یک  سال،   ۱۵ طول  در  وقتي 
است،  شده  پاکسازي  هکتار  و ۲۰۰هزار  
حدود ۵ میلیون هکتار باقیمانده ۷۵ سال 

براي پاکسازي فرصت الزم دارد.)همان(
مرز  هم  ایراني  هاي  استان  از  بسیاري 
کرمانشاه،  )کردستان،  عراق  کشور  با 
آلوده ترین  از  ایالم(  و  غربی  آذربایجان 
خنثي  مین هاي  زمینه  در  کشور  مناطق 
که  همچنان  مي شوند.  محسوب  نشده 
تحقیق  یک  اساس  بر  شد  گفته  پیشتر 
متوسط  طور  به  ایران  در  شده  انجام 
کشور  در  انفجار  اثر  بر  نفر   ۲/۲ روزانه 
دچار مصدومیت و مجروحیت هاي دائمي 
مي شوند که حدود ۳۰ درصد از این میزان 
در استان کرمانشاه اتفاق مي افتد. چندي 
در  کرمانشاه  استان  وقت  استاندار  پیش 

بر اساس آخرین آماري که توسط سازمان ملل اعالم شده حدود ۱۲۵ میلیون مین عمل 
نکرده در ۷۰ کشور جهان مدفون است که اغلب در مناطقي نامشخص وجود دارد و ساالنه 
۲۴ هزار غیرنظامي توسط مین هاي زمیني کشته یا مجروح مي شوند. یعني هر ۲۲ دقیقه 

یک نفر. )سالمت نیوز(
ایران با دارا بودن حدود ۱۶ میلیون مین خنثي نشده ، پس از کشور مصر دومین کشور 
آلوده به مین در دنیا به شمار می آید. براساس آمارهاي جمع آوري شده ۱۶ میلیون مین 
باقي مانده از زمان جنگ نزدیک به ۳ میلیون هکتار از اراضي ایران را آلوده کرده است. 
بسیاري ازاستان هاي ایراني هم مرز با کشور عراق از آلوده ترین مناطق کشور در زمینه 

مین هاي خنثي نشده محسوب مي شوند. )همان(
بر اساس یک تحقیق انجام شده در ایران به طور متوسط روزانه ۲/۲ نفربر اثر انفجار مین 

در ایران دچار مصدومیت ومجروحیت هاي دائمي مي شوند.)همان(
استاندار  اتفاق مي افتد. چندي پیش  استان کرمانشاه  این میزان در  از  حدود ۳۰ درصد 
وقت استان کرمانشاه در این باره گفت: “استان کرمانشاه در پایان جنگ داراي حدود ۷۰۰ 
هزار هکتار زمین آلوده به مین بود که در طي این سال ها تنها ۵۰ درصد آنها پاکسازي 

شده است.”

****

استان های کردنشین ایران )کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایالم( به دلیل موقعیت 
ویژه ی ژئوپلیتیک، در طول تاریخ ایران، بیش از هر بخش دیگری از این کشور، قربانی 
جنگ حکومت های وقت ایران با طرفین منازعه در گستره ی منطقه ای و بین المللی بوده 
اند. با نگاهی کوتاه به تاریخ جنگ در منطقه، می توان درستی این ادعا را به نظاره نشست.

مهمترین جنگهایي که از آغازتاریخ تاکنون در کردستان روي داده اند، عبارتند از :

۱ـ سده هفتم پیش از میالد : ماد و آشور.
۲ـ سده ششم پیش از میالد : ماد و هخامنشي.

۳ـ سده پنجم و چهارم پیش از میالد : هخامنشي و یونان.
۴ـ سده سوم پیش از میالد تا قرن هفتم میالدي : ایران و روم.

۵ ـ سال ۶۲۸ تا ۶۲۹ میالدي : هجوم »هراکلیس« امپراتور روم. به کردستان و ویراني 
شهرها و روستاهاي منطقه »شهر زور«. )منطقه شهر زور در تاریخ کهن، به بخش وسیعي 
اراضي  به  تنها  امروزه  اما  اطالق مي گشت،  ـ  تا همدان  اربیل  از  ـ  از سرزمین کردستان 

محدود حد فاصل سلیمانیه و دربندیخان اطالق مي شود(.
۶ـ سالهاي ۶۳۵ تا ۶۴۱ میالدي: یورش اعراب به سرزمینهاي کردنشین.

۷ـ سالهاي ۶۶۳ تا ۶۷۸ میالدي: هجوم امویان به کردستان.
۸ ـ سرآغاز سده هشتم میالدي و یورش مجدد امویان.

۹ـ سال ۷۵۰ میالدي: نبرد خونین »زاب بزرگ« و درهم شکستن سپاه مروان.
۱۰ـ سالهاي ۸۹۰ تا ۹۱۰ میالدي: یورش »حمدانیها« به جنوب کردستان.

۱۱ـ سده یازدهم میالدي: هجوم ترکان سلجوقي به کردستان.
۱۲ـ سده سیزدهم میالدي: حمله سپاهیان مغول به کردستان.

۱۳ـ سده پانزدهم میالدي: یورش مجدد مغول به کردستان.
۱۴ـ سده شانزدهم و هفدهم میالدي: جنگهاي عثماني و ایران در کردستان.

۱۵ ـ سده هجدهم و نوزدهم میالدي: نبرد ایران، روسیه وعثماني در کردستان.
۱۶ـ سده بیستم میالدي: جنگ اول جهاني، جنگ دوم جهاني و جنگ خونین ایران و 

عراق.

جنگ ها با اثرهای مستقیم خود، جز ویرانی، مرگ، کشتار،اجبار به مهاجرت، تن دادن 
به پیمان نامه های میان دول متخاصم علی رغم تمایل خود و در نهایت، توسعه نیافتگی، 
تغییر  مهم،  بسیاز  ی  مساله  اما  اند  نیاورده  ارمغان  به  کرد  ملت  برای  دیگری  ارمغان 
 side( سازوکارهای جنگ در دهه های اخیر بوده است که موجب شده است آثار جانبی
Effects( با نیمه ی عمر بیشتری، هم چنان بتوانند چرخه ی توسعه را کندتر و کندتر و 

چرخه ی قربانیان جنگ را شتابان تر سازند.
مین ارمغان شوم جنگ در دهه های اخیر است. در جهان ساال نه ۲۵ هزار غیرنظامي توسط 
برجاي  از جنگ  پس  که  مشکالتي  از  یکي  مي شوند.  مجروح  یا  کشته  زمیني  مین هاي 
مي ماند مین هاي زمیني است؛ قاتالني آرمیده در خاک که منتظرند تا جان قربانیان خود 
را بگیرند. در کشور ،هم پس از گذشت ۱۴ سال از پایان جنگ هنوز هم افرادي بیگناه بر 

اثر انفجار مین کشته مي شوند.)سالمت نیوز(
اگر چه به صورت رسمي، وسعت مناطق آلوده و مناطق پاکسازي شده اعالم نشده اما طبق 
برخي اظهار نظر ها حدود یک میلیون و۲۰۰ هزار هکتار از ۶ میلیون هکتار مناطق آلوده 

اینباره گفته است: “استان کرمانشاه در پایان 
زمین  داراي حدود ۷۰۰ هزار هکتار  جنگ 
ها  سال  این  در طي  که  بود  مین  به  آلوده 
تنها ۵۰ درصد آن ها پاکسازي شده است.”

در پژوهش های غیر رسمی که درمیانه های 
از  یافته گزارش شده است  انتشار  سال ۷۶ 
زمان پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ تا آن زمان 
بیش از ۴۸۰ هزار مین ضد نفر، ۱۷۵ هزار 
تانکو  ضد  مین  هزار   ۲۹ خودرو،  ضد  مین 
۳۷۷ هزار گلوله عمل نکرده کشف و خنثي 
هزار   ۵۰ حدود  تنها   ۷۶ سال  تا  اند.  شده 
عملیاتي  منطقه  در  آلوده  مناطق  از  هکتار 
این  و  گرفت  قرار  پاکسازي  مورد  جنوب 
مسئوالن  برخي  گفته  به  که  بود  حالي  در 
مناطق  وسعت  هکتار،  میلیون   ۳ از  بیش 
امنیتی  مدیریت  های  )گزارش  است.  آلوده 

و مرزداری وزارت کشور(
ایالم،  هاي  استان  در  حاضر،  حال  در 
و  غربي  آذربایجان  خوزستان،  کرمانشاه، 

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان
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کردستان بسیاري از مناطق مورد پاکسازي قرار نگرفته اند. مرز ایالم وعراق از جمله آلوده 
ترین مناطق به مین است. استان ایالم ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و به 
گفته مقامات محلي بیش از یک میلیون و هفتصد هزار هکتار، مناطق آلوده به مین دارد. در 
این استان، پس از جنگ بیش از ۸۰۰ نفر بر اثر برخورد با مین کشته و یک هزار و سیصد 

نفر مجروح شدند. )همان(

مناطق غیرنظامی و اکنون مسکونی مین گذاری شده )مناطق جنگی در دوران جنگ۸ساله( 
هر ساله، به دلیل برخورد اهالي به ویژه کودکان و نوجوانان، شاهد تلفات جاني است. در میان 
کشته شدگان، تعداد زیادي کودک و خانواده هایي هستند که حتي سه تن از فرزندان خود 

را به دلیل برخورد با مین از دست داده اند. )همان(
کردها در ایران، بزرگترین قربانیان مین در جهان

زمانی که قطعنامه شماره ۵۹۸ در سال ۱۳۶۸ بین دو کشور ایران و عراق به امضا رسید، 
تمام مردم مرزنشین نواحی غرب و جنوب غربی کشور که هشت سال تمام زیر آتش توپ 
و هواپیما و موشک و بمب بودند و زمین و کاشانه و مال خود را از دست داده بودند، جشن 
اما  پایان رسیده است  به  تاریخ آالم و دردهاي شان  گرفتند. همگان گمان می کردند که 
متأسفانه آنان متوجه نبودند که جنگ هنوز در این مناطق وجود دارد. گستردگی و استفاده 
زمینی« سبب شد  نام »مین های  به  و مرگبار  اما مخرب  آرام  از سالحی  کاربرد وسیع  و 
مصیبت بارترین و فاجعه انگیزترین تراژدی در کشتار و نقص عضو انسان های بی گناه در 

این مناطق ایجاد شود.
آلودگی به مین و مواد منفجره در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور ایران بر اثر جنگ در 
مقاطع زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ صورت گرفته و این امر سبب شده است مناطق کردنشین در 
ایران در طول ۸ سال جنگ، به بزرگترین قربانیان مین در جهان تبدیل شوند. با محاسبه 
ی زمین های آلوده به مین، گستره ی آلودگی در استان ها و نسبت جمعیت استان های 

کردنشین، می توان ادعا کرد در ایران، به ازای هر شهروند کرد، یک مین وجود دارد.
به گفته »کنوتاوستبی « هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، تقریباً روزی 
دو نفر و ساالنه حدود ۸۰۰ نفر در مناطق آلوده به مین در پنج استان مرزی ایران زخمی 

شده و یا جان خود را از دست می دهند. استان ایالم با مساحت یک میلیون و هفتصد هزار 
هکتار، خوزستان با مساحت یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار هکتار، استان کرمانشاه با 
مساحت ۶۹۱ هزار هکتار، آذربایجان غربی با مساحت ۵۹ هزار هکتار و کردستان با مساحتی 
به وسعت یک هزار و چهار صد و هشتاد هکتار، بنا به تحقیق انجمن حمایت از مصدومین 

مین ایران به ترتیب آلوده ترین نقاط ایران از این منظر به حساب می آیند.

بر اساس آماری که اخیرا توسط سازمان بهزیستی کل کشور ارائه شده است در سال ۱۳۸۹، 
تنها در استان کردستان، ۱۰۴ نفر کشته ۹۰نفر هم مجروج شده اند که درصد باالیی از افراد 

زخمی شده نیز با قطع یا فلج عضو دائمی مواجه شده اند. 
بیشترین قربانیان مین در کردستان، زنان و کودکان روستایی و کاسبکاران روستانشین مرزی 

هستند که به عنوان “کولبران”، معیشت روزانه ی خود را تامین می کنند
منبع:

سالمت نیوز )وب سایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(  .۱
آمارنامه ی سازمان بهزیستی کل کشور،۱۳۹۰  .۲

گزارش مدیریت امنیت و مرزداری وزارت کشور)۱۳۸۴(  .۳
خوشحالی، بهزاد،کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد،۱۳۸۰  .۴
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زني با سرشت رهبري فرشته ایرانی 

به  چشم  کابل  در   ۱۹۵۶ سال  در  که  مینا 
دنیا گشوده بود، از نوجواني و دوران آموزشي 
اجتماعي  هاي  دشواري  و  مسائل  به  خود، 
جامعه افغانستان میاندیشید و بیش از همه 
از سرنوشت تلخ و ناگوار زنان کشور خویش 
رنج میبرد. درگیري او با این گرفتاري هاي 
هنوز  کشورش  که  بود  زماني  آزاردهنده، 
اگرچه  بود.  نشده  اشغال  بیگانگان  سوي  از 
دولتمردان به ظاهر از مردم خود افغانستان 
هاي  فرمان  کارگزاری  جز  عمل  در  بودند، 
بسیاري  که  در حالي  کردند.  نمی  بیگانگان 
به  تظاهر  یا  و  پیوستن  با  کوشیدند  مي 
و  »خلق«  دوگانه  هاي  گروه  با  نزدیکي 
»پرچم« »گلیم خویش به در برند از موج« 
میناي جوان »جهد میکند که بگیرد غریق 

را«
»جمعیت  که  داشت  سال  بیست  تنها  مینا 
ریخت.  پي  را  افغانستان«  زنان  انقالبي 
دولتمردان  که  شد،  انجام  زماني  کار  این 
سوي  به  که  بودند  مدعي  افغانستان 
راستا  این  در  و  میزنند  گام  »سوسیالیسم« 
یک رشته »ظاهرسازي« در برنامه شان بود. 
در آن زمان بخش بزرگي از مردم افغانستان 
دامان  به  حاکم  نظام  از  جستن  دوري  در 
تبلیغات  گمان  بي  بردند.  می  پناه  مذهب 
برپایه پندارهاي  دامنه دار آمریکاییان ـ که 
امنیت«  »شوراي  مسئول  »برژینسکي« 
که  بودند  آن  پي  در  کارتر«  »جیمي  دولت 
با برپا داشتن »کمربند سبز اسالمي« از نفوذ 
کمونیسم به خاورمیانه و آسیا جلو گیرند ـ 

در گسترش این باور تاثیري جدي داشت.

چگونه  که  ست  شگفتي  جاي  راستي  به 
یک زن نوجوان بیست ساله به این واقعیت 
مور  بیم  »از  نباید  که  بود،  یافته  دست 
بود  دریافته  مینا  شد!«  اژدها  دهان  در 
افسد«  به  فاسد  »دفع  کاري  چنین  که 
زنان  انقالبي  »جمعیت  خواندن  فرا  ست. 
افغانستان« در سال ۱۹۷۷ نشان از بینش 
فراخ و فرداساز مینا بود. یادگاري که نام او 
را در تاریخ کشور افغانستان و جنبش زنان 

آسیا و جهان جاودانه ساخت.

به  براي  شوروي  روسیه   ،۱۹۷۹ سال  در 
به  اي  تازه  »عروسک«  رسانیدن  قدرت 
شد  ناچار  افتاده  کار  از  »عروسک«  جاي 
با نیروي نظامي افغانستان را اشغال کند. 
از  تازهاي  مرحله  افغانستان  ترتیب  بدین 
اشغال نظامي نیروي بیگانه را مي بایست 

مي آزمود.
آنان که حضور نیروهای شوروی را بر نمی 
تافتند دست یاری به سوی دیگر کشورهای 
جهان دراز کردند. دریغ بزرگ این بود که 
چهار کشور آمریکا، عربستان، پاکستان و 
ایران که به یاری مبارزین شتافتند گرچه 
هدفهایي ناهمگون داشتند، بهره گیري از 
دین را به عنوان وسیلهاي براي رسیدن به 
هدفهاي خود برگزیدند. آمریکا در پي آن 
بود که ابرقدرت شوروي را از میدان به در 
که  بود  این  برنامهاش  صراحت  با  و  کند 
شوروي را با »ویتنام« خودش درگیر کند. 
برآمدن  هنگام  از  که  سعودي  عربستان 
انقالب«  »صدور  نگران  ایران  در  خمیني 

تا  بود  یافته  اي  آماده  عرصه  بود،  شیعي 
را گسترش دهد  اسالم »وهابي« سعودي 
و پاکستان که از دیرباز افغانستان را ناتوان 
تاریخي  تعهدات  زیر  از  تا  خواست  مي 

بازگرداندن  در  خود 
پشتون  سرزمینهاي 
نیز  ایران  بپیچد.  سر 
که از گسترش قدرت 
با  باختر  در  خود 
مقاومت شدید صدام 
حسین رو به رو شده 
گسترش  به  بود، 
میان  در  خود  قدرت 
و  هزاره  تبارهاي 
پیرامون  سرزمینهاي 
اندیشید.  مي  هرات 
که  فردوسی  قول  به 
پي  از  کسان،  »زیاِن 
سود خویش/ بجویند 
آرند  اندر  دین  و 

پیش«.
جنگ  سالهاي  در   
شوروي،  نیروهاي  با 
درخور  بخش 
مردم  از  توجهي 
ناچار  افغانستان 
رها  و  گریختن  به 
سرزمینهاي  کردن 
این  در  شدند.  خود 
اردوهاي  دوران 
شکارگاه  پناهندگي 

با خرافات  را  تا مغزهایشان  افغان شد  جوانان 
مذهبي در »مدرسه هاي اسالم وهابي« ـ که با 
سرمایه عربستان سعودي و پشتیباني آمریکا و 
کارگزاري پاکستان همچون قارچ همه جا سر 
کشیده بودند ـ بیانبارند. از این جوانان در پي 
شستشوي مغزي »طالبان« پدید آمد، آفتي که 

جانشین نیروهاي شوروي شد.

بي اندک گزافه اي، در تمامي این دوران، تنها 
این  از  که  بودند  اندکش  اندیشان  هم  و  مینا 
روشن  اندیشه  بر  و  ماندند  برکنار  فریب  دام 
ارزشمندترین  از  یکي  فشردند.  پاي  خویش 
بود.  زن«  »پیام  بنیادگزاري  مینا  کوششهاي 
گمان نمیرود هیچ نشریه و رسانه دیگري در 
آن دوران با حضور دشمن، به اندازه »پیام زن« 
به  و  افغانستان  مردم  موقعیت  بازتابانیدن  در 
تالش  افغان  زنان  روشنگري  راستاي  در  ویژه 
تاثیرگذاري بر جاي گذارده باشد. مینا در پي 
نظام  و  روسیان  برابر  در  آشکار  موضعگیري 
 ۱۹۸۰ در  را  زن«  »پیام  آنان،  نشانده  دست 
ساخت.  منتشر  زبانه  دو  نشریهاي  صورت  به 
طبیعیست که نظام حاکم آن روز انتشار »پیام 
زن« را آسان بر نمي تافت. انتشار »پیام زن« 

در آن دوران به راستي کاري بود کارستان.

با  مینا  روشنگرانهاش،  تالشهاي  کنار  در 
بنیادگذاري دبستانهاي »وطن« در اردوگاههاي 
پناهندگان میکوشید مغزهاي جوان دختران و 
پسران خردسال را از تاثیر خرافه هاي مذهبي 
آوردن  پدید  طرح  همچنین  او  بدارد.  مصون 
دستي  کارهاي  هاي  آموزشگاه  و  درمانگاهها 
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براي زنان پناهنده را به انجام رسانید.

و  جهان  هاي  رسانه  بیاعتنایي  است،  افسوس  مایه  آنچه  اما 
با  گزارشگران آنها به این کوششهاي انساني است. اگرچه مینا 
افکار  اروپایي در سال ۱۹۸۱ کوشید  به چند کشور  سفر خود 
عمومي جهانیان را با سرنوشت تلخ و نارواي مردم و بویژه زنان 
افغانستان آشنا سازد و در همین راستا در کنگره ساالنه حزب 
سوسیالیست فرانسه نیز شرکت جست، اما اروپا واکنش درخور 
سزاواري نشان نداد. در این رهگذر بسیار دردناک است یادآور 
شوم که انفجار دو تندیس کهن بودایي که چندین سال سپس 
بسیار  واکنشي  انجام شد،  تیره درون طالبان  نظام  از سوي  تر 
گسترده تر در جهان برآورد، تا صدها هزار زن افغان که زندگي 
و  شد  فدا  فرزندانشان  و  خود  جانهاي  پاشید،  هم  از  هاشان 
خانواده هایشان از هم گسیخت. به راستي این بي دردي جامعه 
جهاني را هیچ چیز نمیتواند توجیه کند. اما اینها همه از کوشش 
خستگي ناپذیر مینا این زن دلیر و پیکارجو نکاست. او همچنان 
تالشهاي انساني و اجتماعي خود را پیگیرانه دنبال میکرد و از 

هیچ خطري نمي هراسید.
استقبال بینظیر از مینا در کنگره والنس و تکان دادن دستش 
پوناماریوف سرکرده هیات روس را  به عالمت پیروزی، بوریس 
مجبور به ترک کنگره ساخت و این حادثه انعکاس وسیع جهانی 

یافت.

.مینا با دکتر فیض احمد، رهبر سازمان رهایی افغانستان ازدواج 
کرد . آن برودسکی، نویسنده پژوهشگر آمریکایی در کتابی که 
درباره تاریخچه این جنبش نوشتهاست میگوید »هردوی آنها به 
اهداف مجزای خود بسیار معتقد بودند. تا جایی که وقت کمی با 
هم صرف میکردند و حقیقتاً، نسخههای بسیار متفاوتی از آینده 

جامعه افغانستان در سر داشتند«.

کوششهاي پیگیر مینا چون خاري در چشم روس ها و دولت 
دست نشانده شان میخلید. از این رو آنان چاره را تنها از میان 
پربار خود  زندگي  پایان  مینا در سالهاي  دیدند.  مینا  برداشتن 
چون شمشیر دو دمي بود که مبارزه با نیروهاي اشغالي کشورش 
بود.  درآمیخته  بنیادگرایان  برابر  در  روشنگرانهاش  مبارزه  با  را 
با  این دو نیروي پلید  او  از میان برداشتن  براي  چنین بود که 

هماهنگي به این جنایت دست زدند.

کارگزاران  همراهي  با  ها  تروریست   ۱۹۸۷ فوریه  چهارم  در 
پاي  از  را  »مینا«  پاکستان  کویته  در  پاکستان  بنیادگراي 
درآوردند. آنان بر این پندار خام و نادرست بودند که با از میان 
برداشتن »مینا« کوششهاي او پایان خواهد یافت. اما آنان غافل 
از این واقعیت بودند که »مینا« بذري افشانده بود که با گذشت 
او  روشنگر  تالش  و  مینشیند  بار  به  و گستردهتر  بیشتر  زمان 
هزاران زن افغان را به میدان مبارزه فراخوانده تا راه او را دنبال 

کنند. یادش جاودان و راهش روشن و پرتوان باد.
»راوا« دست حزب اسالمی گلبدین حکمتیار را در نیز در قتل 
مینا دخیل میداند. دو تن از متهمان اصلی قتل مینا کشورکمال، 
احمدسلطان و محمدهمایون خادی روز ۷ مه ۲۰۰۲ به حکم 

محکمه عالی پاکستان به دار آویخته شدند.

مجله »تایم« در شماره فوقالعاده ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶ در میان »۶۰ 
مینویسد:  پرداخته  مینا  معرفی  به  نیز  یکی  آسیایی«  قهرمان 
قبال  او  اما  داشت که کشته شد،  فقط ۳۰ سال  »مینا هرچند 
بذر جنبش آزادیخواهانه زنان افغان را کاشته بود که بنیادش را 

نیروی دانش تشکیل میداد.«
سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری بن علی در تونس و مبارک در 
مصر و قذافی در لیبی باعث به لرزه افتادن پایه های حکومتهای 
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مستبد در دیگر کشورهای خاورمیانه شده است. دوران حکومتهای استبدادی در خاورمیانه 
به سر رسیده  و مردم این سرزمین دوران نوینی را آغاز کرده اند که به نظر می رسد بازتابها 
این  از  نیز  ایران  اسالمی  رژیم  ای در جهان خواهد داشت.  بسیار و گسترده  پیامدهای  و  
دگرگونی ها بی نصیب نخواهد بود. بادی ورزیدن گرفته و می رود به طوفان بزرگی برای 
حکومتهای خودکامه خاورمیانه تبدیل شود. کابوس وحشتناکی برای دیکتاتورها به وجود 
آمده که به طومار عمر همگی آنان  پایان خواهد داد. مردم این سرزمین ها باید به هوش 
باشند که بتوانند از این رخدادها به سود خود و در واقع به نفع آزادی و دموکراسی بهره 
نوین  تکنولوژی  پیشرفت  در  باید در مرحلۀ نخست  را  رویدادها  این  برداری کنند. سرعت 
دانست  که روز بروز سرعتش افزون تر می شود. این آغاز عصر جدیدی است ، که نشان می 
دهد همه انسان ها سرنوشت یکسانی در جهان آینده خواهند داشت .و ما مردم کشورهای 
جهان سوم هم باید کوشش کنیم که این سرنوشت نوین به خشونت آلوده نشود. این به سود 

آینده همۀ جهانیان خواهد بود.
در سالهاي آغازین قرن بیست و یکم، دموکراسی با موفقیتهای پی در پی به عنوان تنها شیوۀ 

موفق کشور داري در جهان مطرح شد.
موطن مردمساالري و دموکراسی به شیوۀ جدید آن را باید اروپاي غربي دانست، که از آنجا 
که  کشورهایي  تعداد  جهاني،  دوم  جنگ  آغاز  از  قبل  نمود.  سرایت  نیز  شمالي  آمریکا  به 
دموکراسی را به عنوان شیوۀ مملکت داری انتخاب کرده بودند به شمار انگشتان یک دست 
هم نمي رسید. در جنگ جهانی دوم همبستگي دموکراسي با سوسیالیسم، توانست فاشیسم 
را در هم شکسته و آنرا به حاشیه براند. ولي پس از پایاِن جنگ دموکراسي، گسترش زیادی 
پیدا نکرد و تنها هند از استعمار بریتانیا رها شده و کشورهای ژاپن و آلماِن زیر اشغاِل آمریکا 

به گروه کشورها ي مردمساالر جهان پیوستند.
پس از پایان جنگ دوم جهانی، جنگ سرد بر همه تحوالت جهان سایه انداخت و کشورهاي 
پر قدرت در مبارزه با رقیب خود، از حکومتهای استبدادي در جهان سوم پشتیباني کردند و 
حتی  برخي مواقع حکومتهایی که تازه به سمت مردم ساالری قدم برداشته بودند را سرنگون 
و یک سیستم  دیکتاتوري و استبدادی جایگزین آن کردند، نمونه بارز این عملکرد واژگوني 
حکومت  به  را  خود  جاي   ، آمریکایي  ـ  انگلیسي  کودتاي  یک  با  که  بود  ایران  در  مصدق 

دیکتاتوري داد.
این یک حقیقتی غیر قابل انکار است که اکثر دیکتاتوري هاي آمریکاي التین و خاورمیانه از 
پشتیباني آمریکا و بلوک غرب برخوردار بودند. می دانیم که نخستین موج دموکراسي پس 
از جنگ دوم جهاني در دهه هفتاد روی داد که طي آن یونان، پرتغال و اسپانیا به کشورهاي 
دموکرات جهان پیوستند. فروپاشی سیستم سوسیالیستي در شوروي و اروپاي شرقي روند 
رشد دموکراسي را در جهان شتاب بخشید و عماًل پس از درهم شکسته شدن یوگسالوي قاره 
اروپا بطور کامل دموکراسي را به عنوان تنها روش حکومت برگزید. همچنین، در آمریکاي 
شمالي مرکزي و جنوبي، به جز کوبا، چنین نگرشي پذیرفته شد. در آسیاي جنوب خاوري و 
خاور دور نیز بجز چین و کره شمالي، دموکراسي به عنوان تنها الگوي درست حکومتي مورد 
پذیرش آن جوامع قرار گرفت. البته چین هم اکنون در حال تجربه یک دموکراسي هدایت 
شده است. در قاره آفریقا هم بجز چند نمونه اندک همگي در این روند جهاني یعني حرکت 

به سوي دموکراسي شریک مي باشند.

اما تنها منطقه اي از جهان که در آن حکومتهای دیکتاتوري نه تنها به زندگی خود ادامه مي 
دهند بلکه در جهت تبدیل سیستم جمهوري به سیستم وراثتي عمل مي کنند، خاورمیانه 
است که نمونه آن در سوریه قابل مشاهده است. خاورمیانه را باید در جهان امروز بهشت 
دیکتاتوري ها نامید که در آن اکثریت مردم در فقر مطلق و اقلیتي انگشت شمار در غناي 
کامل قرار دارند. در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میالدي، گزارشي تکان دهنده توسط شماري 
از نویسندگان که به سفارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد )UNDP ( درباره کشورهاي 
عربي )مجموعه ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب( تهیه کرده بودند منتشر شد. آمارهای منتشر 
شده در این گزارش نشان مي داد که منطقه با بحران بزرگي روبرو است. جمع کل درآمد 
کشورهاي عضو اتحادیه عرب کمتر از درآمد کشوري متوسط مانند اسپانیا مي باشد. حدود 
۲۰ درصد از جمعیت باالي ۱۸ سال کشورهای عضو اتحادیۀ عرب یعني ۶۵ میلیون نفر بي 
سوادند. در سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۰ میلیون جوان وارد بازار کار مي شوند که ۲۵ میلیون 
نفرشان هیچگاه شغلي نخواهند یافت. در سال ۲۰۲۰ این شمار به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد 
رسید. حدود ۵۱ درصد از جوانان عرب آرزو دارند به کشورهاي اروپایي مهاجرت کنند. این 
آمار نشان دهنده خطري است که کشورهاي اروپایي را تهدید مي کند و اگر راه حلي در برابر  

این روند پیدا نکنند در دو دهه آینده، اروپا با دشواریهای بزرگي روبرو خواهد شد.
براي حل آن از دید کارشناسان یاری دادن به مردم این کشورها براي رسیدن به دموکراسي 
و قطع پشتیباني از حکومتهای دیکتاتوري بود که عماًل همه درآمدهاي این کشورها را غارت 
مي کردند و این تنها راه حلي بود که اروپا براي این دشواري پیدا کرد. پس از رویداد ۱۱ 
سپتامبر و ورود جدي آمریکا براي مبارزه با تروریسم این موضوع ابعاد گسترده اي پیدا نمود. 
به نظر می رسد در یک تحلیل کلي جهان غرب به این جمع بندي رسید که توسعه نیافتگي 
کشورهاي عرب مهمترین زمینه ایجاد تروریسم و رویارویی با آن بدون توسعه این کشورها 

غیر ممکن است براي برون رفت از این وضعیت راهکارهاي زیر ارائه شد:
یکم-     منطقه خاورمیانه بسوي حکومت هاي دموکراتیک هدایت شود.

دوم-     جامعه اي فرهیخته با گسترش طبقه متوسط در این کشورها بوجود آید.
سوم-      اقتدار سیاسي که باعث بوجود آمدن قدرتهاي اقتصادي مي شود از بین برود و 

بدینگونه فرصت هاي اقتصادِي برابر میان مردم گسترش یابد.
پیشبرد سه راهکار باال در منطقه اي که به دید غرب، بویژه آمریکا، منطقه تروریست پرور 
متحد،  ملل  سازمان  انساني  توسعه  برنامه  گیري  نتیجه  با  آن  همانندي  و  آید  مي  بشمار 
باعث پیدایش »طرح خاورمیانه بزرگ« گردید. مهمترین موضوع طرح این است که وضع 
موجود منطقه باید به شکل وضعیت نویني متحول گردد و این تحوِل وضعیت تحول کیفي و 
بنیادي است که موجب تغییر ساختارها، بنیادها و روابط بین ساختارها مي گردد. مهمترین 
تغییر ساختاري تغییر در ساختار قدرت است که باید به سمت مردمساالري حرکت کند و 
سیستمهاي سیاسي جدیدی جایگزین رژیم هاي کهن شوند که شفاف باشند و عملکرد خود 
را در برابر تشکلهای مدنِي و نخبگان قرار دهند تا نتوانند از قدرت سوءاستفاده نمایند. حتی 
در این مدت سعی شده الگوی حکومتی نیز برای جایگزینی انها معرفی شود و کشور ترکیه 
میتوانست بهترین الگو و مدل کشورداری باشد که بدرستی نیز آنگونه شد. به آسانی میتوان 

منطقۀ خاورمیانه: حال و آینده مسعود فاتحی
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دید که در طی چند سال اخیر حضور و نقش ترکیه در خاورمیانه پررنگتر شده است. همان طور که دیدیم بعد از انقالب در مصر و تونس، ترکیه اولین کشوری بود که نماینده اش را به این 
دو کشور فرستاد. حتی اخوان المسلمین که در انتخابات اخیر مصر به پیروزی رسید ارتباط خود با حزب عدالت و توسعۀ ترکیه را پنهان نمی کند. در اجالس چند سال اخیر اتحادیۀ عرب 

نیز ترکیه به عنوان مهمان حضوری پر رنگ داشته است. همۀ شواهد نشان میدهد که مردم منطقه نیز ترکیه را بعنوان الگوی خود پذیرفته اند.
مردم خاورمیانه در دورۀ گذار از سنت به مدرنیته قرار دارند و در این بین با مشکالت عمده ای روبرو هستند. مردم خاورمیانه براي رسیدن به این هدف بزرگترین چالش را حکومت هاي 
خود مي دانند که زمانی طوالنی مورد پشتیباني کشورهاي غربي بودند. مردم منطقه آمادگي حکومت های دموکرات را دارند. عامل بازدارنده عمده در این راه حکومتهایي هستند که عموماً 

در دوران جنگ سرد به وسیله پشتیباني هاي خوِد غربي ها بوجود آمده اند و امروزه فلسفه وجودي آنها از بین رفته و خود مانع بزرگي در جهت منافع غرب مي باشند.
پس پایداری و دوام این حکومتها را باید در پشتیباني خارجي از آنان دانست و براي فروپاشي آنان در مرحلۀ اول به فشار از بیرون نیاز است. با توجه به وضعیت کنوني جهان به جز آمریکا 
هیچ کشور دیگري توان الزم براي ایجاد تغییرات مورد اشاره را ندارد. اکنون، پرسش این است که آیا امریکا غیر از مبارزه با تروریسم و گسترش جنگ افزارهاي کشتارگروهي که در این 

موارد از پشتیباني اروپا، روسیه، چین و حتا هندوستان برخوردار است انگیزه الزم براي چنین کاري را دارد یا نه؟
۷۰۰  میلیارد بشکه از مجموع  یک هزار میلیارد بشکه نفت قابل برداشت جهان در منطقه خلیج فارس قرار دارد. نفت دیگر یک کاالي اقتصادي نیست و به صورت »ارزش استراتژیک« در 

آمده و در قرن حاضر، نقش برتر در جهان را کشوري بازي مي کند که بر خلیج فارس چیره باشد.
»مایکل کلر« استاد دانشگاه و نویسنده کتاب »جنگ برسر منابع« مي گوید: »هدف آمریکا از حضور در منطقه خلیج فارس، غلبه بر منابع نفت به عنوان یک اهرم قدرت است و نه یک منبع 
سوخت. تسلط بر خلیج فارس به معناي کنترل کردن اروپا، ژاپن و چین است، و این کار به آمریکا قدرت باز و بسته کردن شیر نفت را خواهد داد.«  پس امریکا انگیزه الزم جهت فشار از 
بیرون به حکومت هاي منطقه را دارد و در افغانستان و عراق ما شاهد این مدعا بودیم. اما افغانستان و عراق جامعه هایي نیستند که در آنان بتوان الگویي مورد تقلید جهت خاورمیانه به 

وجود آورد. پس طرح خاورمیانه بزرگ باید از خلیج فارس آغاز شود و آمریکا بنا به دالیل زیر در صدد تغییر سیستمهای حکومتی موجود در منطقه خاورمیانه است.
آمریکا به سود امنیت ملي خود مي داند که در منطقه خاورمیانه، مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند و این خواست آنان در حکومت دموکراسي نهفته است. در این مورد، مردم منطقه . ۱

و جامعه جهاني موافق هستند و این نشانه آن است که دوران زندگی دیکتاتوري هاي منطقه خاورمیانه به سر آمده است و جهان و مردم منطقه هم این را مي خواهند.
آمریکا به سود امنیت ملي خود مي داند که ریشه تروریسم و جنگ افزارهاي کشتار گروهي در منطقه را از میان ببرد. در این خواست امریکا مردم منطقه و جامعه جهاني را با خود . ۲

همراه دارد، و این هم بدون دموکراسي در منطقه امکان پذیر نیست. براي دستیابی به آن باید از پشتیباني دوستان پیشین خود، یعني شیخ ها و سلطانهای خاورمیانه دست بردارد. 
بدون این پشتیباني آنان فلسفه وجودي خود را از دست مي دهند.

آمریکا به سود امنیت ملي خود می داند که از گسترش گروههای تندوری اسالمی جلوگیری کند و تلطیف اعمال این گروهها فقط در گرو گسترش آموزش و ظهور طبقه های متوسط . ۳
اجتماعی در این کشورهاست.
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حقوق بشر و زندانیان غیرسیاسی

درباره ضرورت پرداختن مداوم به وضعیت 
نظام مندی  ستمی  و  سیاسی  زندانیان 
نباید  می شود  داشته  روا  آنان  علیه  که 
زندانیان  اکثر  که  آنجا  از  کرد.  تردید 
و  دموکراتیک  غیر  نظام های  در  سیاسی 
“دموکراسی های هدایت شده” مخالفان و 
منتقدان نظام هستند، سیستم آگاهانه از 
را  آن ها  امر  این  و  می گیرد  انتقام  آن ها 
در معرض رنج های بی پایان قرار می دهد.

بر  را  ما  چشم  نباید  اما  حقیقت  این 
از  عظیمی  خیل  اسف بار  شرایط  روی 
می کشند  رنج  که  ببندد  انسان هایی 
آن ها  درد  آرمانی  به  اندیشیدن  بی آنکه 
فریادهای  یا  و  بخشد  التیام  قدری  را 
شوربختانه  شود.  شنیده  خاموششان 
سیاسی  غیر  زندانی  هزار  صدها  روزگار 
فعاالن  بیشتر  که  است  آزمونی  ایران  در 
و دغدغه مندان حقوق بشر در آن مردود 
شده اند. حقوق بشر همانگونه که از نامش 

پیدا است حقوق تک تک مصادیق نوع بشر است و هیچ اتهام یا جرمی نمی تواند این حقوق را 
از کسی سلب کند. سکوت گورستانی موجود درباره وضعیت این “دوزخیان زمین” از سوی ما 
اما چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ آیا کسی می تواند مدعی بی خبری باشد؟ شواهد هولناک 
و متعدد موجود قابل نادیده گرفته شدن نیستند. به طور مثال در یکی از تاریخی ترین اسناد 
بازداشتگاه کهریزک، در  متهمان  یعنی کیفرخواست  اسالمی  تاریخ جمهوری  در  منتشر شده 
بخش “نتیجه تحقیق از متهمان” جایی که در فرآیند دادرسی از متهمان درباره شکنجه ها و 
رفتاری که منجر به فوت برخی بازداشت شدگان شده است پرسیده می شود، آن ها این رفتار را 
روش جاری بازداشتگاه می دانند. عجیب است که آنچه تنها مدتی بر سر عزیزان و همفکران ما 
آمد و منجر به شهادت ۴ تن و وارد آمدن آسیب های روحی و جسمی جبران ناپذیر به بسیاری 
دیگر از آنان شد و این چنین ما را به خشم آورد سال ها هر روز بر سر انسان ها می آمده و صدا 
از کمتر کسی برمی خواسته است. مهدی محمودیان در سال ۸۶ نامه ای به آیت اهلل خامنه ای 
می نویسد و در آن “از کشته شدن ده ها نفر در هنگام نگهداری در بازداشتگاه کهریزک و از 
مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر ، از جادادن بیش از ۴۰ نفر 
در یک کانتینر ۳۰ متر مربعی به مدت چندین هفته ، از شکستن دست و پاهای زندانیان” و ... 
می گوید. اگر این نامه را هم کسی نخوانده باشد کمتر کسی است که در همان دوران عکس های 
شکنجه های و شالق خوردن های افرادی را که تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت شده بودند 
ندیده باشد. در واقع همه ما بخشی از این واقعیت هولناک را می دانستیم و سکوت کردیم تا 

روزی که این فجایع بر سر عزیزان خود ما آمد.
از دیگر متونی که در این رابطه انتشار یافت می توان به نامه ضیا نبوی از زندان کارون اهواز که در 

آن زندگی در این زندان را مرز زندگی حیوانی 
مهدی  نامه  دومین  به  و  می داند  انسانی  و 
محمودیان به آیت اهلل خامنه ای در سال ۱۳۸۹ 
جنسی  برده داری  رواج  از  صراحتاً  آن  در  که 
در زندان های مختلف ایران پرده پرداشته شده 
است، اشاره کرد. مهدی محمودیان در جایی 
از این نامه که به وضعیت زندان های کچوئی، 

رجائی شهر و اوین پرداخته می نویسد: 
زندان  این  در  که  گویم  می  وضعیتی  از  من 
داشته  چهره  در  زیبایی  کمی  که  کسی  هر 
باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا 
باج  که  باشد  نداشته  حسابش  در  خوبی  پول 
بدهد به دیگران ، به زور در سالنهای مختلف 
و  شود  می  گردانده  اتاق  یک  در  شب  هر  و 
پولی  بابت  این  از  و  دارد  مفعولی صاحبی  هر 
بدست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به 

دیگری می فروشد.
بر اساس گفته رئیس سازمان زندان ها چیزی 
دارد  ایران وجود  در  زندانی  حدود ۳۰۰.۰۰۰ 
حدود  چیزی  که  است  معنا  بدین  این  و 
سیاسی  زندانی  ایرانی،  زندانیان  هزارم  یک 
مبتنی  تنها  اگر کسی  که  در صورتی  هستند 
بر محتوای سایت های حقوق بشری پر بازدید 
فارسی قضاوت کند تصور خواهد کرد که تنها 
جهنمی  قربانیان  عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان 
هستند که حکومت ایران برای زندانیان ساخته 
آن  از  تصویری  ارائه  برای  که  جهنمی  است. 
حتی نیازی به استناد به مصاحبه ها و نامه های 
نیز  حکومت  مسئولین  نیست.  نیز  زندانیان 
به  شده اند  مجبور  آش  شوری  فرط  از  گاه 
معاون  ذوالقدر،  محمدباقر  بیایند.  سخن 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
هماهنگی  نشست  اولین  در  سخنانی  طی 
از  پیشگیری  مدیریت  آموزش  کارگروه های 
رضوی  خراسان  استان  شهرستان های  جرم 
سه  ایران  در  زندانیان  تعداد  می کند  اعتراف 
برابر ظرفیت زندان ها است و وضعیت نگهداری 
نامناسب است یا مثاًل یونس موسوی نماینده 
فیروزآباد می گوید آن قدر در زندان ها مشکل 
هست که به هر دو نفر یک پتو می رسد. دیگر 
اظهارنظرهای مسئولین حکومتی از نرخ اعتیاد 
همچون  بیماری های  شیوع  درصدی،  هفتاد 
و  بهداشتی  و مشکالت شدید  و هپاتیت  ایدز 

تغذیه ای در زندان ها حکایت دارد.
عالوه بر نقض مداوم مفاد اعالمیه حقوق بشر 
در مورد زندانیان هم چون منع شکنجه و رفتار 
ظالمانه، حق شناخته شدن شخصیت حقوقی 
درباره قانون و بیگناه محسوب شدن متهمین 
یک  جریان  در  شدن  شناخته  مجرم  زمان  تا 
هاي  تضمین  کلیه  درآن  که  عمومي  دعواي 
نقض  و  باشد  شده  تأمین  او  دفاع  براي  الزم 
مفاد قانون اساسی همچون منع شکنجه برای 
گرفتن اقرار یا کسب اطالع، منع هتک حرمت 
و حیثیت و حق انتخاب وکیل و نقض بندهای 
زندانیان، حتی  درباره  موضوعه  قوانین  متعدد 
حقوق مصرح در آیین نامه زندان های ایران نیز 
به هیچ وجه رعایت نمی شود. مهرانگیز کار در 
مقاله ای تحت عنوان “حقوق زندانیان” به ده ها 

استوار ابراهیم محمدیان، افسر نگهبان؛

یاد شده حسب محتویات پرونده، در مورخ ۱9/۴/۱۳۸۸ بازداشت شدگان را در هنگام پذیرش 
عریان نموده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است. وی در تحقیقات به عمل آمده 
اقدامات را حسب روش  این  ایراد ضرب و جرح اعتراف نموده و مدعی است  صراحتًا به 

جاری بازداشتگاه انجام داده است.

کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه متهمان کهریزک؛ صفحه ۱۷
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است  جالب  اما  می پردازد  می شود  نقض  مکرراً  که  آیین نامه  این  از  تبصره  و  ماده 
نه مثاًل “حقوق  اینکه مقاله را تحت عنوان “حقوق زندانیان” و  با  نیز  او  که حتی 
زندانیان سیاسی و عقیدتی” تدوین کرده در جای جای متن تنها به وضعیت این 
به  نیز  اقرار  گرفتن  برای  مسأله شکنجه  با  بشر  فعاالن حقوق  زندانیان می پردازد. 
گونه ای برخورد کرده اند که گویی این سالح غیرانسانی تنها علیه زندانیان سیاسی 
به کار گرفته می شود و انگار همه فراموش کرده اند که شکنجه و ضرب و جرح برای 
اخذ اقرار حتی تا حدی که گاهی منجر به فوت فرد بازداشتی می شود دهه هاست 
که در ایران رویه ثابت ضابطان و مأمورین قضایی است و مداوماً علیه متهمین به 
افراد هنگام ضرب و جرح این  این  این تفاوت که  با  قتل و سرقت به کار می رود. 
متهمین اطمینان دارند که صدای متهمین به هیچ جا نخواهد رسید و حتی برخالف 
زندانیان سیاسی امکان ایجاد فضای خبری نیز در این باره وجود ندارد. این وقاحت 
در دستگاه قضایی و انتظامی ایران به حدی است که مسئولین میانی در مصاحبه 
با رسانه ها به تلویح و مثاًل با عنوان “شیوه های فنی-پلیسی” از شکنجه متهمین با 
افتخار یاد می کنند و ریشه این وضعیت تا حد زیادی سکوت رضایت آمیز ما است. 

البته در انتقاد از این سکوت باید معدود افرادی همچون عمادالدین باقی را مستثنا 
کرد. او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان سال ها بدون کوچکترین تبعیضی حقوق 
این  را پی گرفته است و هزینه های  زندانیان سیاسی و غیرسیاسی  از دست رفته 

پیگیری را با جان و تن خویش پرداخته است. قابل نیز با افشای اعدام های غیرقانونی و گروهی زندانیان مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد دین خود را به انسانیت پرداخته است.
سکوت و عدم اعتراض به وضعیت عموم زندانیان غیرسیاسی و عقیدتی از دو منظر به طور جدی قابل نقد است نخست اینکه حتی بر فرض اگر کسی صرفاً دغدغه سیاسی داشته باشد 
و وضعیت زندانیان سیاسی برایش اولویت داشته باشد هم نباید اعتراض و فعالیت خود را صرفاً معطوف به این زندانیان کند زیرا بخش مهمی از آنچه بر سر زندانیان سیاسی می آید 
سرنوشت مشترک تمامی زندانیان است و تا زمان عدم بهبود شرایط عمومی زندگی در زندان و عدم وجود تضمین های الزم برای رعایت حقوق مصرح در اعالمیه جهانی حقوق بشر، قانون 
اساسی ایران و آیین نامه زندان ها، هیچ یک از زندانیان از آن بهره مند نخواهند شد. عالوه بر این پرداختن به حقوق عموم زندانیان بدون هیچ قیدی این مزیت را هم دارد که می توان در 
رسانه داخلی ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسالمی نیز اداره می شوند صورت گیرد و امکان به وجود آوردن یک فضای رسانه ای اثرگذار بر سیاست های حکومت درباره زندان ها از 
جمله افزایش بودجه و امکان نظارت در مورد آن وجود دارد.  امکانی که به خاطر سرکوب شدید با انحصار بحث به زندانیان سیاسی غیرممکن است. تغییر این سیاست های کلی مستقیماً 

باعث بهبود زندگی زندانیان سیاسی نیز می شود. 
رویکرد دیگر نیز رویکرد حقوق بشری و اخالقی به مسأله است. چگونه کسی می تواند مدعی باورمندی به حقوق بشر باشد اما این حقوق را صرفاً برای عده ای خاص با عقاید و جهت گیری 
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را تاسیس  توانا  با چه هدفی موسسه 
کردید؟

و  فعال سیاسی  من  میدانید  که  همانطور 
دانشجویی بودم در ایران و پس از خروجم 
از  بتوانم  که  داشت  اهمیت  برایم  بسیار 
هدفم  با  که  کشور  خارج  های  ظرفیت 
سنخست دارند استفاده کنم و به کسانی 
البته  کنم.  کمک  هستند  ایران  در  که 
و  آموزش  بحث  مثل  پیشینی هم  مسائل 

پرورش درجامعه ما وجود دارد

بود  تحکیم  دفتر  در  که  عطری  آقای 
گرفت  تصمیم  که  عطری  آقای  با 
جزو  -که  کند  اندازی  راه  را  موسسه 
اولین موسساتی بود که در این زمینه 

کار می کرد- چه تفاوتی دارد؟
را  خودش  های  ضرورت  ای  دوره  هر 
هستیم  دانشجو  که  زمانی  می طلبد. 
دور  فضا  آن  از  وقتی  دارد.  الزاماتی 
فرق  هم  ها  انسان  ظرفیت های  می شویم 
این تصمیم  در  می کند. گذشته خود من 
در  آموزش  نقش  است:  بوده  موثر   بسیار 
نگرش انسان ها. همه این ها باعث شد به 
این فکر بیافتم که این کار را شروع کنم 
که دیگران هم آن را انجام نداده اند. چند 
نکته مهم در رابطه با ایران وجود داشت. 
علوم  درباره  بسیاری  محدودیت های 
به  مربوط  و مخصوصا مطالبی که  انسانی 
آموزش  و  بشر  حقوق  و  شهروندی  حق 
این هاست اعمال شده است. اساتید اخراج 
شده اند و محتوای درسی تغییر پیدا کرده 
داده  آموزش  مسائل  از  بسیاری  که  است 
ماست  معیارهای  خالف  بر  که  می شود 
دیگری  نکته  نداریم.  آگاهی  آن ها  به  اما 
از  از متخصصان  بسیاری  این که  است  که 

کشور خارج شده اند و مردم به خاطر تنگ نظری های حاکمیت از آن ها بی بهره شده اند. ما 
به این فکر افتادیم چگونه از این افراد کمک بگیریم که مردم داخل کشور از آنان بهره مند 

شوند.
من فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه عالمه هستم که در دانشگاه مفید فوق لیسانس 
گرفتم و در عین حال فعال سیاسی و دانشجویی بودم. برایم رابطه برقرار کردن بین تئوری 
هنوز  درآمده.  مد  به شکل  هم  دانش  متاسفانه  ما  جامعه ی  در  بود.  مهم  خیلی  فعالیت  و 
و  دانشگاهی  فضای  میبینیم  که  نشده  تاسیس  مدرنیته  نهادهای  و  مفاهیم  بدیهی ترین 
برنامه ریزی  بدون  مدنی  و  سیاسی  فعالیت های  می رود.  مدرنیزم  پست  سمت  به  عمومی 
صورت می گیرد. سعی کردیم با استفاده از امکانات موجود تجربه های جنبش هایی که شکل 
گرفته اند را به فارسی ترجمه کنیم. به همراه آن بخش مصاحبه داریم و از فعالین قدیم و 
جدید سیاسی ایرانی و غیر ایرانی درخواست کردیم در آن حضور پیدا کنند. در کنار این ها 
متون فارسی را به انگلیسی و بالعکس ترجمه کردیم و پلی شدیم بین فعالین حوزه مدنی 

ایران و سایر کشورها.
اندی  و  سال  یک  این  تجربه ی  بود.  اجتماعی  جنبش ها  موردی  مطالعه  هم  دیگر  بخش 
نشان داده جا برای این کار بسیار است و عالقه مندان زیادی وجود دارد. حتی کسانی که 

نمی توانند در این کالس ها شرکت کنند می توانند از محتوای آن ها بهره مند شوند.

گام  اهدافتان  راستای  در  می کنید  فکر  فرمودید  که  پیش زمینه ها  این  اساس  بر 
برداشته اید یا خیر؟

تا جایی که من اطالع دارم به شکل زنده و در فضای اینترنت با توجه به همه محدودیت هایی 
افرادی  این نیست که  امنیت سایبری  بوده است. مثال کالس  که وجود دارد موفقیت آمیز 
حضور پیدا کنند و به اتمام برسد. در این پروسه محتوایی هم تولید می شود که بر اساس 
نیازمندی های موجود در فضای مجازی ایران است. ما در واقع سایت نیستیم، آموزشکده ایم 
و تا جایی که ممکن بوده تالش کردیم مطالب تولید شده را به فرمت های مختلف دربیاوریم 

تا همگان از آن استفاده کنند.
من هم در ایران و هم در امریکا دانشگاه رفتم. واقعا سرویسی که در توانا ارائه می شود باالتر 
از چیزی ست که در دانشگاه ها موجود است. به چند دلیل. اوال تمام مطالبی که دانشجویان 
مورد نیازشان است قبل از هر جلسه برایشان ارسال می شود. چنین چیزی در دانشگاه ها 
مجود ندارد. به عالوه پاسخگویی و پیگیری مستمر موسسه توانا دلیل دیگری است بر این 

ادعا، چه در فروم و چه اساتیدی که با دانشجویان رابطه برقرار می کنند.
همه این ها نشان دهنده موفقیت ماست اگر چه تنها یک گام تلقی میشود و راه بسیار درازی 

وجود دارد که پایانی ندارد.

اعضای هیئت موسس  و هیئت مدیره توانا مشخص هستند؟
در موسسه توانا دو بخش  وجود دارد. یک برد مشاوران که اعضای آن بعضا تغییر می کنند 
ایرانی هستند  اصلی شامل چند  برد  اصلی.  برد  اضافه می شوند و دیگری  به آن  و معموال 
مثل من و همسرم و چند آمریکایی. برد مشاورین باز است و همه چیز با رای گیری انتخاب 
می شود به شکلی سوءاستفاده ای نتوان صورت بگیرد. شبهه هایی وجود داشت مبنی بر حضور 

هم زمان بنده و همسرم اما برد مشاورین با نظارت کامل همه چیز را زیر نظر دارد.

خارج از موارد آموزشی و تئوریک برنامه دیگری هم مد نظر هست؟
آموزشکده توانا به دنبال این نیست که گروهی بسازد بلکه فقط با هدف آموزش پدید 
آمده. هدف ما تقویت فکر دموکراسی و کمک به شکل دادن نهادهای دموکراتیک و مساله 
گرایش های  از  عین حال  در  است.  راهکار  ارائه  و  این سوال  ایجاد  اقل  یا حد  بشر  حقوق 

در  هم  بسیجی ها  مثل  مختلف 
کالس ها حضور دارند.

چرا برای حضور در کالس ها از 
متقاضیان مصاحبه می گیرید؟

برای  دارد  وجود  مختلف  فرم های 
موسسه  در  مختلف  افراد  گزینش 
در  فردی  بفرمایید  فرض  زیرا 
ایران  به  و  می کند  زندگی  آمریکا 
می شود  مطلع  وقتی  ندارد،  کاری 
شد  خواهد  برگزار  کالسی  چنین 
کند.  شرکت  آن  در  می خواهد 
بلکه  نیستند  این ها  ما  اولویت 
افرادی هستند که در داخل حضور 

سال  در  توانا  موسسه ی 
همان  از  شد.  تاسیس   ۲۰۱۰
سازمان های  همکاری  با  ابتدا 
بین المللی چون خانه ی آزادی، 
واشنگتن،  جرج  دانشگاه 
نوین  شیوه های  موسسه ی 
را  آنالنی  آموزشی  دوره های 
مدنی  جامعه ی  فعاالن  برای 

برگزار کرد.
موسسه های درسنامه و پرتو 
پیش از آن فعالیت های خود را 
شروع کرده بودند اما شیوه ی 
برگزاری دوره های موسسه ی 
توانا و بهره گیری از اساتیدی 
مهرانگیز  نیکفر،  دکتر  چون 
 ... و  محمدی  مجیدی  کار، 
توانا را به فضایی  موسسه ی 
برای آموزش فعاالن اجتماعی 

بدل کرده است.

در این گفت وگو که خالصه ای 
به  عطری  آقای  با  آن چه  از 

بحث نشستم را می خوانید.

گفت وگو با اکبر عطری علی نیکویی 
درباره ی آموزشکده ی توانا
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دارند و معدود ایرانیانی که در خارج هستند و فعالیت می کنند. برای همین 
این افراد باید شناخته شوند.

در عین حال به این نکته توجه داشته باشید که این مصاحبه در رابطه با 
هویت حقیقی افراد نیست و صرفا برای سنجش توانایی آن ها جهت حضور 

در کالس هاست.

هدفتان آموزش است و به گفته خودتان تا حدی هم موفق بوده اید، 
تا کجا می خواهید ادامه دهید؟

به  بتوانیم  ندارد که  نهایی وجود  واقع در بحث آموزش هیچ گاه هدف  در 
آن  برسیم و فقط می توانیم افراد بیشتری را اضافه کنیم. در بحث کیفی هم 

می توانیم تولیدات بیشتری داشته باشیم با محتوای بهتر.
را  مدنی  نهادهای  احساس می شود که چگونه می توان  در جامعه  نیاز  این 
بیشتر  خیلی  تقاضا  بگیرد  تغییری صورت  ایران  در  اگر  و حتی  داد  شکل 
خواهد شد برای آموزش و تعمیم و گسترش آن. همچنین جا دارد دروسی  

برای این کار تهیه شود و محتوا تولید شود.

کالس های شما بر چه اساس انتخاب می شود؟ آیا نیازسنجی صورت می گیرد یا بر اساس 
منابع موجود است؟

همه این مسائل دخیل است. مثال کالس مقدمه ای بر جامعه مدنی در ایران به پیشنهاد آقای 
مجید محمدی صورت گرفت. در عین حال با توجه به شرایطی که در ایران برای خانم ها وجود 
دارد مثل بحث طالق، حقوق زنان، تبعیض های اجتماعی و قانونی علیه آن ها باعث شد از خانم 

کار دعوت کنیم برای تشکیل کالس.
به طور کلی سعی می شود همه کالس ها عملگرایانه باشد. تئوری هایی که تدریس می شود برای 

عمل اجتماعی ست. 

که  اولین موسسه ای هستید  است  زمانه  رادیو  به  متعلق  که  از موسسه درسنامه  پس 
فعالیتتان را پس از انتخابات گذشته آغاز کردید. پس از شما موسسات دیگری هم به 

فعالیت پرداختند. نگاه شما به آن ها چگونه است و آیا همکاری ای وجود دارد؟
می کنیم.  برگزار  آنالین  که کالس های  هستیم  موسسه ای  تنها  ما  دارم  اطالع  من  که  جایی  تا 
از بهره مند شوند. رابطه می تواند  آزاد است و همه می توانند  تولید می شود  توانا  مطالبی که در 

جای  در  وب  دموکراسی  دوره  مثال  عنوان  به  باشد  همکارانه 
دیگری نوشته شده بود ما آن را ترجمه کردیم. بهتر است در این 
موارد کارهای تکراری صورت نگیرد و هرجا الزم باشد ما از سایر 

گروه ها بهره مند میشویم.

اتمام  از  پس  آیا  و  می کنند  شرکت  کالس ها  در  نفر  چند 
کالس ها به دانشجوها مشاوره داده می شود؟

معموال سی نفر به دلیل اینکه امکان بیش از این وجودرندارد که 
دانشجویان  و  کنند  پیگیری  را  دانشجویان  همه  بتوانند  اساتید 
جمله  از  هم  دومتان  سوال  باشند.  داشته  شرکت  مباحث  در 
مشکل  اما  می شود  داده  توانا  به  همواره  که  ست  پیشنهاداتی 
اساسی این است که ما نمی خواهیم کاری غیر از آموزش انجام 

دهیم.

بر  مبنی  دارد  وجود  توانا  موسسه  درباره  شائبه ای  سوال،  آخرین  عنوان  به 
ایران هستید. پاسخ  براندازانه در  این که شما به دنبال پدید آوردن جریانی 

شما چیست؟
هدف ما تقویت دموکراسی، فکر دموکراتیک، حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت ها و به 
طور کلی جامعه انسانی ست. اما به هیچ شکل تالش ما این نیست که گروهی را که 
هدف براندازی داشته باشد پدید بیاوریم. اما طبیعتا حکومتی که تقویت حقوق بشر 
را تهدیدی علیه خودش تلقی میکند با تمام وجود با افرادی که در این حوزه فعالیت 

می کنند مبارزه می کند.
البته در این تردید نیست که ما به دنبال حکومتی دموکراتیک هستیم اما به این شکل 
نیست که گروهی بسازیم و به آن ها بیاموزیم که چگونه مبارزه کنند. حتی ما به آن ها 

اجازه نمی دهیم با هم ارتباط برقرار کنند.
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ملت های تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک بهزاد خوشحالی
یا “عصر  یعنی “دوران پسا صنعتی”  امروز،  دنیای  بزرگان آی.تی می گوید: در  از  یکی 
حقیقت  اما  ندارند  وجود  واقعی  جهان  در  که  هستند  آنهایی  ها،  بزرگترین  اطالعات”، 

دارند”. مثال روشن در این باره، گوگل و کتابفروشی آمازون هستند.
می توان ادعا کرد هویت سازی الکترونیک، بر شبکه ای از ارتباطات استوار است بدون 
آن که با مشارکت اعضا تحقق پیدا می کند. این مساله عالوه بر آنکه  امری جمعی است 
و هدف آن جامعه با مشارکت همگان میسر است، می تواند در پروسه ی “هویت سازی”، 

به پروژه ی”مشروعیت آفرینی” بینجامد. 
اکنون پرسش این است: آیا ملت های تحت سلطه نمی توانند با بهره جستن از “عصر 
دانایی” و استفاده از دو عنصر “سخت افزار” و “نرم افزار، سازمان افزار” “هویت” و “بودن” 
عمل  بومی  و  اندیشی  جهانی   -)Glocalization(”گلوکالیزاسیون“ قالب  در  را  خود 

کردن- “مغز افزاری” کنند.
چرا اینترنت می تواند زمینه ساز “هویت سازی الکترونیک و در ادامه رشد هویت حقیقی 

شود؟
• افزودن بر آگاهی شهروندان ملت هدف	
• پدیده ای برای تحقق دموکراسی الکترونیک	
• خارج ساختن سیاست و قدرت از جایگاه انحصاری	
• باال بردن قدرت انتخاب ملت هدف	
• باال رفتن قدرت مقاومت فرهنگ ملت تحت سلطه	
• باال رفتن قدرت خالقیت ملت تحت سلطه	
• باال رفتن تعامل اجتماعی ملت تحت سلطه	
• انحصار زدایی از مطبوعات گروه سلطه و همه گیر کردن اطالعات	
• آسان سازی رای دهی و بردن نظرسنجی ها به اعماق جامعه ی ملت هدف	
• افزایش انگیزه مشارکت سیاسی شهروندان ملت هدف	
• افزایش آگاهی به عنوان پیش شرط الزم دمکراسی	
• در تنگنا قرار دادن دولت های غیر دمکراتیک	
• توزیع عادالنه ی اطالعات	
• شیشه ای سازی جهان)شفاف سازی اطالعات(	
• غلبه ی تدریجی بر آسیب آشفتگی ذهنی	

نخستین گام به عنوان یک پیشنهاد، می تواند “گردآوری” و “تجمیع” هریک از ملت های 
تحت سلطه در یک شبکه ی اجتماعی – ملی به عنوان بخشی از شهروندان مجازی هر 

ملیت است.
هویت الکترونیک را  می توان براساس قوانین انتزاعي تعریف  و در ارتباط با زندگي ملی 

افراد قرار داد. آن، موکداً می تواند به عنوان محصول یک مشارکت ملی شناخته شود. 
خود  هویتی  مشارکت  نهادن  بنیان  براي  الزم  توانایي  و  قدرت  دارای  که  مردماني  تنها 
ملت سازي  ظرفیت  هستند،   )Accumulated nationality( انباشته  ملیت  یک  در 

را خواهند داشت.
از نگاه هویت- ملت باوری، اجتماع ملي، به وسیله ي اعتقادات و سپارش متقابل ساخته 
مي شود، یک پدیده  است که در آن، نسل ها به هم پیوند مي خورند، ملزم به سازماندهي 
و سپارش اعضاي خود در نهادهایشان هستند و به قلمروي خاص پیوند مي یابند. در این 
تعریف، ملت به وسیله ي فرهنگ ملي متمایز از سایر ملت ها تعریف و براساس ویژه گي هاي 
منحصر به خود تعریف مي شود.همچنین دولت در شرایط حکومت ملت بر خود در یک 
در هویت-ملت  گیرد.  به خود  نظام دمکراتیک  باید مشخصه ي یک  لزوماً  ملي،  اجتماع 
باوری، بنیان نهادن مشارکت سیاسي خود در یک انباشتگی ملی در قالب رضایت ملي 
همگاني می تواند مشروعیت یابد. اما آیا یک شبکه ی اجتماعی اینترنتی، می تواند این 

چنین اثر بخشی داشته باشد؟ و ضرورت آن چیست؟

الکترونیک”  این شبکه ی اجتماعی به عنوان یک پیش زمینه برای “هویت سازی  چرا 
ضرورت دارد؟

۱. عضویت هریک از شهروندان ملت تحت سلطه در یک شبکه ی اجتماعی، نخستین و 
مهم ترین گام برای دستیابی به یک وفاق جمعی)ملّی( است که می تواند به یک عامل 
بسیار مهم در پروسه ی “ هویت ساخت یافته- هویت انسجام یافته – هویت یکپارچه” 

تبدیل شود. 
لحاظ حقوقی)یا سیاسی(  به  را  به دولت-ملت  پروسه ی گذار  ۲. ملیت هایی که هنوز 
“زبان مشترک”،  ملی”،  “دولت  تعریف سازوکارهای  با  توانند  اند می  نگذارده  پشت سر 
“تاریخ مشترک”، “روانشناسی مشترک” و... را به سطح “زبان مفاهمه ی مشترک” میان 

خود ارتقا دهند.
۳. هویت سازی الکترونیک می تواند با نادیده گرفتن تمامی “مرزهای جغرافیایی”، تمامی 

“شهروندان” هر ملیت را در سراسر جهان، در 
اجتماعی  ی  شبکه  و  آورد  گرد  یکدیگر  کنار 
متبوع آنها را به صورت یک سرزمین مجازی 

تعریف سازد.
عالوه بر موارد فوق، می توان با بهره جستن از 
این سازوکار، زبان هویت خواهی ملت ها را در 
قالب زبان حقوق بین الملل، به مرحله ی گذار 
از “هویت یکپارچه به هویت ملی” ترجمه کرد.

شهروندی-  “هویت  ریزی  قالب  از   پس   .۴
و  اجتماعی  ی  شبکه  یک  در  ملی”  هویت 
“زبان  به  ملیت  هر  های  خواست  ی  ترجمه 
حقوق بین الملل”، می توان، اقدام به “تعریف 
جغرافیای سیاسی اینترنتی” برای هر ملیت و 

“شبیه سازی” آن نمود.
به دنیای مجازی  به دلیل دسترسی آسان   .۵

سایر  با  مقایسه  در  ارتباطی  های  شبکه  و 
“اقتضائات امکانی”، می توان ادعا کرد استفاده 
بهترین،  الکترونیک”،  سازی  هویت  “مدل  از 
دسترس ترین و در عین حال، کم هزینه ترین 
ملی”  ی  یکپارچه  “هویت  به  دستیابی  مدل 

برای ملیت های تحت سلطه” است.

فراموش نباید کرد که در دنیای “پساصنعتی” 
نیز،  “پسادانایی”  حتی  و  دانایی”  “عصر  یا 
دنیای  در  که  هستند  آنهایی  ها،  بزرگترین 
پس  دارند،  “حقیقت”  اما  ندارند  وجود  وقعی 
و  مجازی  جهان  از  گرفتن  بهره  با  توان  می 
شبکه های اجتماعی اینترنتی، واقعیت حقوق 
ملی ملت های تحت سلطه را به حیقت پیوند 

داد.
از  ملی طرح حفاظت  مدیر  این که  رغم  علی 
افزایش  از  زیست  محیط  سازمان  تاالب های 
طی  ارومیه  دریاچه  آب  سانتی متری  چند 
کل  مدیر  است،  داده  خبر  اخیر  بارندگی های 
کرد:  تایید  غربی  آذربایجان  زیست  محیط 
دریاچه ارومیه همچنان وضعیت بحرانی دارد. 

بارندگی های  تأثیر  درباره  نظری دوست  علی 
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آنکه  وجود  با  داشت:  اظهار  ارومیه  دریاچه  آب  میزان  بر  اخیر 
ارومیه  دریاچه  حوزه  در  بارش  برابری   ۸ تا   ۷ افزایش  شاهد 
نسبت به سال قبل بودیم بارندگی های اخیر تنها تا حدی روی 
آب دریاچه ارومیه تأثیر داشته و در حد چند سانتی متر موجب 
افزایش آب این دریاچه شده است. مدیر طرح ملی حفاظت از 
تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باال آمدن آب 
دریاچه ارومیه ثابت نخواهد ماند و بستگی به این دارد که در 
بود؛  بارش ما چطور خواهد  ادامه سال آبی ۹۱ ـ ۹۰ وضعیت 
باید یادآور شویم که بارش ها تا حدی بر باال آمدن آب دریاچه 
ارومیه تأثیر دارد ولی بهره برداری آب در حوزه دریاچه ارومیه 
به گونه ای است که بخشی از آب استفاده می شود بنابراین حتی 
اگر بارش بهتر شود، باید طرح های اجرایی که منجر به بهبود 

آبی دریاچه ارومیه می شود را اجرایی کنیم. 

ارومیه در نظر  وی در خصوص پروژه هایی برای نجات دریاچه 
بخش  در  شده  انجام  اقدامات  عمده  گفت:  است،  شده  گرفته 
برای  بودجه  تومان  میلیارد   ۱۶۰ حدود  که  است  کشاورزی 
مخصوص  کردستان  و  غربی  شرقی،  آذربایجان  استان های 
پیدا کرده  اختصاص  به کاهش مصرف آب  مربوط  فعالیت های 
دوست  نظری  است.  شده  ارسال  و  تأمین  نیز  بخشی  و  است 
اظهار داشت: دریاچه ارومیه حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب آب، 
کم دارد در حالی که آب حوزه ۶.۸ میلیارد متر مکعب است و 
بخشی از آن هم استفاده می شود بنابراین برای تأمین این آب به 
دوره ۵ ساله نیاز داریم تا طرح های اجرایی عملیاتی کنیم و اگر 
خشکسالی نباشد و بارش ها نرمال باشد، ظرف ۵ سال می توان 

به شرایط دریاچه ارومیه بهبود بخشید.

زیست  محیط  مدیرکل  نژاد،  عباس  حسن  دیگر  سوی  از 
آذربایجان غربی نیز در گفت وگو با ایسنا، اشاره داشته که در 
حال حاضر تراز این دریاچه نسبت به سال گذشته، ۴۰ سانتیمتر 
اذعان  به  پابرجاست.  کاهش دارد و همچنان مشکالت گذشته 
ارومیه  دریاچه  مشکل  ها  بارندگی  نژاد  عباس  آقای  تاکید  و 
اشاره  با  ایران  شبکه  با  گو  و  گفت  در  وی  کند.  نمی  رفع  را 
گفت:  ارومیه  دریاچه  رفع مشکالت  مورد  در  مطالب  برخی  به 
“ارتفاع دریاچه ارومیه ۱۲۷۰ متر از سطح دریاهای آزاد است 
که برای رفع مشکل آبرسانی به این دریاچه باید ۵/۶ تا ۷ متر 

بارندگی  ارومیه،  دریاچه  اصلی  مشکل  یابد.  افزایش  آن  آب 
است  آبریز  از حوضه  آب  نرسیدن  و  آب  تبخیر  بلکه  نیست 
بنابراین هشدارها برای خشک شدن این دریاچه، هنوز ادامه 
دارد. آب مورد نیاز برای نجات دریاچه ارومیه با بارش های 
فصلی تأمین نمی شود و تاکنون بر اثر بارش های اخیر تنها 

۵ سانتی متر به ارتفاع آن اضافه شده است.”

آب  مداوم  کاهش  اصلی  دلیل  مناسب،  بارش  عدم  آیا  اما 
دریاچه ی ارومیه است؟

نتایج یک پژوهش در دانشگاه تبریز نشان مي دهد که تغییرات 
جوي و کاهش بارندگي تنها ۱۰ درصد در وضعیت دریاچه 
W - بارومیه نقش دارد. مجله بین المللي “مدیریت منابع آ

ter Resources  Management” اقدام به انتشار مقاله 
اي از نتایج یک پژوهش در دانشگاه تبریز کرده که طي آن 
مشخص شده که کاهش نزوالت آسماني تنها ۱۰ درصد در 
این  است. در  نقش داشته  ارومیه  کاهش سطح آب دریاچه 
مطالعه که توسط دو تن از پژوهشگران دانشگاه تبریز به نام 
هاي »حسن زاده« و »ضرغامي« به انجام رسیده با استفاده از 
مدلسازي سیستم هاي پویا نشان داده شده است که کاهش 
ورودي آب به دریاچه به دلیل استفاده بیش از حد از آب هاي 
جاري و همچنین تغییرات اقلیمي حدود ۶۵ درصد، ساخت 
سدها حدود ۲۵ درصد و بارندگي بر سطح دریاچه تنها ۱۰ 
درصد در کاهش ارتفاع سطح آب موثر بوده است. نکته قابل 
 ۲۵ که  است  سازي  سد  سهم  پژوهش،  این  در  دیگر  توجه 
درصد مشخص شده در حالي که مسئوالن وزارت نیرو، این 
سهم را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرده اند. مدیرعامل اداره 
آب منطقه اي آذربایجان غربي پیشتر گفته بود که سدها تنها 

هفت درصد در وضعیت دریاچه ارومیه موثرند.

وضعیت بازداشت شدگان دریاچه ی ارومیه
پس از شکل گیری اعتراضهای مردمی در منطقه آذربایجان 
فضای  ایجاد  و  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  به  اعتراض  در 
امنیتی تعداد زیادی از فعاالن این شهر بازداشت و هر چند 
با  اند،  شده  آزاد  وثیقه  قید  با  آنان  از  برخی  مدتی  از  بعد 
دوران  همچنان  شدگان  بازداشت  از  نفر  هنوز۱۵  حال  این 

محکومیت خود را در زندان تبریز طی می کنند.

دستگیرشدگان  از  برخی  موقت  آزادی  رغم  علی 
شهرهای  در  ارومیه  ی  دریاچه  به  مربوط  اعتراضات 
مختلف آذربایجان، بسیاری از آنان هنوز در بازداشت به 

سر می برند.

احکام  با  نیز  فعالین  این  از  تعدادی  دیگر  سوی  از 
جزای  پرداخت  حبس،  تحمل  به  انقالب  دادگاههای 
نقدی و ضربات شالق محکوم گردیده اند. در تبریز آقایان 
رضایی،  سلمان  یاسر  علیزاده،  احمد  سلحشور،  یوسف 
علی ایمانی قراملکی، قادر نوروزی، محمد امیری، جلیل 
فرزاد  شیرناک،  علی  علیمرادی،  محمد  میالنی،  علمدار 
مهدوی اسفنجانی، مهدی مهاجر، یعقوب رضایی، محمد 
فعالین  از  کریمی   یعقوب  و  پورحسین  اکبر  محمودی، 
مدنی آذربایجانی که در جریان مراسم افطاری در محله 
قوم تپه تبریز بازداشت شده بودند. به حکم قاضی شعبه 
ماه  بیست  به  هرکدام  شهر  این  انقالب  دادگاه  یک  ی 
حبس تعلیقی و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

از  پس  شدگان  بازداشت  این  از  جمعی  است  گفتنی 
خروج از جلسه ی دادگاه توسط نیروهای امنیتی جلوی 
قرار  واقع  شتم  و  ضرب  مورد  هایشان  خانواده  دیدگان 
فعالین  این  شکایت  علیرغم  و  امر  این  پی  در  گرفتند. 
آذربایجانی از مامورین، دادگاه انقالب تبریز هر کدام از 
شکایت کنندگان را به دلیل »بر هم زدن نظم دادگاه و 
نقدی  جزای  ریال  میلیون   ۲ پرداخت  به  کذب«  اتهام 

محکوم کرده است.
این در حالی است که فرمانده نیروي انتظامي آذربایجان 
شرقي در مصاحبه ای با اشاره به اعتراضات صورت گرفته 
گفت: اکثر دستگیر شدگان اغتشاشات مربوط به دریاچه 
از  ارومیه مجرمان سابقه دار هستند که اهدافي به غیر 
تحرکاتي  داشت:  اظهار  وي  اند.  داشته  ارومیه  دریاچه 
جزئي که صورت گرفت عمدتاً با اهدافي به غیر از نجات 
دریاچه ارومیه بوده و روش هاي نامعقول در این زمینه به 
کار گرفته شد. فرمانده نیروي انتظامي آذربایجان شرقي 
گفت: این دسته از افراد با توجه به اعمال مجرمانه و بر 
هم زدن امنیت عمومي دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

تحویل مقامات قضایي شدند.

آخرین وضعیت دریاچه ی ارومیه سهند قاسمی
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عصبیت ننگ ناموسی
مهمترین هنجار تحمیلی درجامعه افغانی که به صورت قانون از زمان احمد شاه ابدالی 
آغاز گردید، نوعی تعصب و حساسیت غیرمعقول درجامعه افغانی نسبت به زنان بود، این 
هنجار را می توان به »ننگ ناموسی« تعبیر کرد، ننگ ناموسی توسط روحانیون سنتی 
که در دامن جامعه قبیله ای رشد یافته بود توجیه دینی نیز گردید. ازآنجایی که سلطنت 
ابدالیان در قالب سدوزائیان و محمد زائیان طی تقریبا سه قرن ادامه یافت، در گذرزمان 
نوعی  و  فراموشی سپرده شد  به  در شهرها  یافته  رشد  اجتماعی  وهنجارهای  ها  سنت 
نگاه مرد ساالری درجامعه حاکم گردید که تمامی نقش های فرهنگی، دینی و سیاسی 
زنان را درجامعه نفی می کرد، یا به عبارت دیگر قوانین احمد شاه ابدالی و اسالف او در 
ارتباط با زنان زمینه رشد و بالندگی را در جامعه از آنان گرفته بود. حضور زن درجامعه 
نوعی هتک حرمت به ننگ ناموس بود که به عنوان یک هنجار جدید اجتماعی در سراسر 
افغانستان گسترش  یافت و از زن پدیده ای را ساخته بود که همیشه دربیرون از اجتماع 
یک مرد محرم باید در کنارش باشد و بدون مرد محرم نمی تواند به تنهایی در بیرون 

از منزل راه برود.
زنان افغان در این مدت طوالنی در دایره سنت های قبیله ای زیر اسیر گردید.

الف-انحصار زنان در خانه
در سنت های قبیله ای محصورنگه داشتن زنان در خانه نیکو ترین سنتی است برای حفظ 
»ننگ ناموسی«. دراین سنت محدوده ي آزادي زنان،  فقط چهاردیواري خانه مي باشد و 
با حکم فقهی »عدم حق  از آن را ندارد، محصور ماندن زنان درخانه  حق بیرون رفتن 
خروج زن بدون اجازه شوهر از خانه« توجیه دینی نیز گردید و برای همه زنان و دختران 
سرایت کرد، طوری که همه زنان باید در حرمسرا محصور می ماندند تا ننگ ناموسی در 

دایره تام و کمال سنت ها و عصبیت های قبیله ای در حرمسرا جلوه گر شود.

ب- بد دادن
بد دادن به عنوان یک سنت پشتونوالی از زمان احمد شاه ابدالی تا کنون به عنوان یک قانون 
رایج اجتماعی در جامعه افغانی ادامه پیدا کرده و بدین معنا است که زنان و دختران به عنوان 
دیه و خون بها به اولیای دم داده می شوند. در این سنت زنان و دختران بدون این که هیچ 
گونه اراده و اختیاری از خود داشته باشند، بدون مشورت با او وجه المصالحه حوادث و نزاعهای 
بوجود آمده میان دو قبیله و یا دو خانواده مي شوند، ازآنجایی که درجوامع قبایلی نزاع ها و 
دعواها زیاد است و نوعا این گونه منازعات به قتل وکشتن یک طرف منجر می گردد، براساس 
سنت پشتونوالی بزرگان قبایل میان طرف های درگیر مصالحه می کنند. حکم مصالحه از قبل 
روشن است اولیای دم در ازای گرفتن دختری و یا زنی از خون مقتول می گذرد و با افتخار 
آن زن و دختر را بدون این که رضایتش مطرح باشد و شرط هم کفو بودن رعایت گردد، به 

خانه آورده به یکی از بستگانش عقد می کند. 
خانواده مقتول با آوردن زنی از خانواده قاتل به عنوان »بد« به نوعی تشفی قلبی می رسند و 
خانواده قاتل با دادن زن این نوع سرافکندگی را می پذیرد. زن بد داده شده نوعا در خانه ی 
که به اجبار برده شده مورد اذیت و آزاد قرارمی گیرد، زیرا از یک سو خانواده مقتول ناراحتی 
هایش را سر این زن خالی می کند و از سوی دیگر به زن بد داده شده نوعا گرفتار شوهری 
است که چند سال از او مسن تر است و از هیچ گونه اختیاری در دورن خانه برخوردار نیست. 
درگذشته و حال مصالحه های ذات البینی که به “بد” دادن ها منجر شده، توسط شورای قومی 
تصویب و اجرا گردیده است. بزرگان قبیله دور هم جمع شده و براساس سنت های رایج قبایل 
درسایه صالح دید شان حکم صادر می کنند، رای پشتونوالی همانند حکم شرعی و یا دولتی 
الزم االجراست و کسی از آن تخطی نمی تواند، وقتی بزرگان قبایل تصمیم گرفتند که زنی و 
دختری باید به اولیای دم به عنوان خون بها داده شود تخطی از آن خود پیامد های ناگواری 
دارد و بهای آن سنگین تر از دادن ناموس شان به عنوان “بد” است و تخطی ازسنت و قانون 

“پشتونوالی” به شمار می رود.

سلطنت ابدالی، آغازعصر تاریکی زنان افغان  محمد اسحاق فیاض
بخش دوم
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ج: محرومیت از ارث
درشریعت اسالم دختراز اموال پدر و زن از 
اموال شوهر به صورت نسبی ارث می برند، 
سلطنت  در  قانونی  صورت  به  حق  این  اما 
تا  و  زنان سلب گردید  از  ابدالی  احمد شاه 
از  برخی  و  پشتون  قبایل  میان  در  امروز 
ادامه  افغانستان  شمال  و  مرکز  روستاهایی 
زنان  از  ارث  حق  کردن  پایمال  البته  دارد. 
افغانستان محدود نمی شود، حتی  تنها در 
امروز در برخی از کشورهای اسالمی که نگاه 
مردساالرانه حاکم است، این حق پایمال می 
روستاهای  از  برخی  و  پاکستان  در  گردد. 
از  سهمی  برادران  که   بودم  شاهد  ایران 
میراث پدر به خواهران و پسران سهمی به 
این گونه حق  دادند،  نمی  نامادری  یا  مادر 
از کشورهای مسلمان زیاد  کشی در برخی 
دیده شده است، اما فقط در افغانستان بود 
که در سلطنت احمدشاه ابدالی و اخالف او 
به صورت قانون قابل اجرا درآمد. هرچند با 
آمدن مشروطیت در دوره امان اهلل خان در 
سال ۱۹۱۹ سلب حق االرث زنان از قانون 
سلب حق  که  آنجایی  از  اما  گردید،  حذف 
پشتون  قبایل  فرهنگ  در  نهفته  زنان  ارث 
بود،  یافته  رشد  پشتونوالی  بستر  در  و  بود 

بعد از آن نیز تا امروز ادامه یافت.

د- تعدد زوجات
افغانستان  روستایی  و  ای  قبیله  جامعه  در 
رود،  به شمار می  فخر  نوعی  زوجات  تعدد 
پشتون  قبایل  میان  در  تنها  نه  سنت  این 
قومی  مختلف  های  درکتله  در  بلکه 
ضرب  این  حتی  دارد،  رواج  نیز  افغانستان 
می  که  است  رایج  ها  هزاره  درمیان  المثل 
گویند: »هزاره وقتی پولدار شد یا خانه می 
سازد یا زن می گیرد« تعدد زوجات هرچند 

آنچه  اما  رواست،  اسالم  درشریعت  که 
و  نگاه  نوعی  دارد،  نقش  زوجات  تعدد  در 
برداشت قبیله ای از این اباحه شرعی است. 
معموال درگذشته تعدد زوجات مطابق سنت 
های قبیله ای بوده و افراد قبایل در مناطق 
اند.  از آن استقبال کرده  از جهان  مختلفی 
تحکیم  با  زوجات  تعدد  دلیل  همین  به 
عام  رواج  درافغانستان  ابدالیان  سلطنت 
به  افغانستان  اقوام  دیگر  که  هرچند  یافت. 
دلیل فقر اقتصادی نتوانستند بهره بیشتری 
به  پشتون  قبایل  اما  ببرند،  سنت  این  از 
دلیل حمایت سلسله های سلطنتی ابدالیان 
مراتع  و  کشاورزی  های  زمین  داشتن  و 
داشته  را  زوجات  تعدد  بیشترین  فراوان، 
جنوبی  درمناطق  نیز  اکنون  هم  دارند.  و 
افغانستان مردان زیادی یافت می شوند که 
دو تا چهار زن دارند، این زنان همه دریک 
حیاط و زیر یک سقف زندگی می کنند و 
کشت  هستند.  فرزند  بیست  تا  ده  صاحب 
برای  را  زیادی  ثروتهای  جنوب  در  تریاک 
قادر  را  آنان  و  است  آورده  ارمغان  به  آنان 
ساخته که چند زن اختیار نمایند و فرزندان 
زیادی داشته باشند. تعدد زوجات در قوانین 
و سنت پشتونوالی نیکو و پسندیده است و 
نوعی افتخار برای مردان به شمار می رود. 
در  امریکایی  نیروهای  حتی  است  جالب 
والیت )استان( هلمند از این فرصت به نفع 
اداره  پیش  چندی  اند،  کرده  استفاده  خود 
اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( اعالم کرد، 
محلی  فرماندهان  از  اطالعات  گرفتن  برای 
آن  و  اند  یافته  فرد  به  منحصر  راه  طالبان 
است!  “ویاگرا”  جنسی  محرک  قرص  دادن 
ای  قبیله  مرد  به  گزارش  این  اساس  بر 
۶۰ ساله ای که چهار همسر داشت، چهار 
او چهار روز بعد جزئیات  قرص داده شد و 

تحت  منطقه  در  طالبان  نیروهای  تحرکات 
بیشتر  های  قرص  قبال  در  را  خود  نظارت 
گذاشت.  آمریکا  اطالعاتی  منابع  اختیار  در 
مامور امریکایی وقتی طرز مصرف قرصها را 
داد  آموزش  زنه  چهار  ی  ساله   ۶۰ مرد  به 
و او وقتی به خانه اش رفت و بعد از چهار 
روز برگشت، به مامور سیا گفت: »شما مرد 
بزرگی هستید!«. مامور سیا می گوید: »پس 
می  خواستیم  می  که  کاری  هر  ما  آن  از 

توانستیم در منطقه او انجام بدهیم«.)۳(
ای،  قبیله  نظام  در  زن  به  جنسی  نگرش 
کنیزی  به  و  حرمسراها  افزایش  موجب 
گردید،  ابدالی  سلطنت  در  زنان  گرفتن 
هرچند که درگذشته سالطین حرمسراهای 
ابدالیان  اما در دوره ی که  زیادی داشتند، 
سلطنت را دردست گرفتند، کنیزک کردن 
زنان رواج جهانی خود را از دست داده بود و 
دراین عصر و زمانه زنان در اروپا برای آزادی 
و حقوق انسانی خود مبارزه می کردند، اما 
گذشته  های  سلطنت  از  تاسی  با  ابدالیان 
کنیزی و برده داری را ادامه دادند. کنیزي 
زمان  تا  شاه  احمد  زمان  از  داري  برده  و 
داشت،  رواج  خان)۱۹۱۹-۱۷۴۷(  امان اهلل 
مدار  سیاست  مردی  اوخود   که  انجایی  از 
داشت،  می  دوست  را  گشایی  وکشور  بود 
اما  نداشت،  چندانی  عالقه  زنان  به  خود 
تشکیل  زیادی  حرمسراهای  او  جانشینان 
میر عبدالکریم  قول  از  فرهنگ  اقای  دادند. 
تیمورشاه  دوره   معاصر  مورخ  بخارایی 
 « کند:  نقل می  احمدشاه،  ابدالی جانشین 
احمد  جانشین   )۱۷۹۳-۱۷۷۳( تیمورشاه 
شاه ابدالی ۳۳۰ کنیز داشت. از این کنیزان 
آن  جمله  از  بود،  داده  تشکیل  حرمسرایي 
عباس  و  شاهپور  شهزادگان  مادر  کنیزکان 
بود، او دختر شربت علي خان چنداولي بود 

که به زیبایي شهرت داشت و سرپرست این 
کنیزکان به شمار مي رفت و شاه هرهفته دو 
به تماشاي زنان حرم مي آمد، کنیزکان  بار 
لباسهایي  به  علي خان،  امر دختر شربت  به 
مختلف،  آراسته  هاي  آرایش  و  زیب  و  نو 
که  مخصوص  درحیاط  آنان  مي گردیدند، 
نزدیک تخت سلطنت واقع بود در دو قطار 
تشریفات  با  پادشاه  مي ایستادند،  صف  به 
در  را  علي خان  شربت  دختر  که  خاص 
مخصوص  حیات  وارد  داشت،  خود  کنار 
نظاره  به  تختي  باالي  بر  و  مي گردیدند 
به  و  بر مي خواست  سپس  مي نشست.  زنان 
کنیزکان  با  و  مي شد  اندر  کنیزان  صفوف 
و  شوخي  مي آمد،  پسند  را  وي  که  چندي 
او  عقب  از  که  مي فرمود، خواجه گاني  مزاح 
چنین  که  را  کنیزاني  اسامي  بودند،  روان 
مورد مالطفت شاهانه قرار گرفته بودند، یاد 
داشت مي کردند و شب هنگام به اتاق خواب 
اندرمي نمودند.  یکي  یکي  نیاز،  قدر  به  شاه 
را در  نفر  تا ده  بعضا واقع می شد که شاه 
عین شب می پذیرفت، این مراسم در تمام 
و  داشت  ادامه  طورالینقطع  به  سال  دوره 
درضمن آن هرهفته یک دختر باکره به حرم 

شاه افزوده می شد«.)۴(
حرمسرا  سنت  تیمور  جانشینان 
تنها  میان  دراین  دادند،  ادامه  را 
در  که  بود  عبدالرحمان)۱۹۰۱-۱۸۸۰( 
دارد،  زیادی  شهرت  خودکامگی  و  استبدار 
کمترین زن را داشت. اما درعین حال تعداد 
زنان او از حد مجاز شرعی تجاوز می کرد. 
صورتی)۵(  زن  هفت  و  نکاحی  چهارزن  او 
داشت که حاصل آن شش پسر و دو دختر 
بود.امیر در نوشته های خود طبق سنت مرد 
ساالری افغان، از نام گرفتن زنان خود طفره 
می رفت و آنها را به نام مادر یکی از پسران 

خود یاد می کرد. )۶(
عبد الرحمان در کتابش “تاج التواریخ” ادعا 
برداشته  را  کنیزی  و  داری  برده  که  دارد 
است)ص ۳۶۲( اما او برای سرکوب و تحقیر 
را  آنان  زنان  گرفتن  کنیزی  خود  مخالفان 
زنان  او  چنانچه  کرد،  تبدیل  قانون  یک  به 
اقوام  میان  از  کشور  شمال  در  را  زیادی 
به  اول سرکوب  مرحله  در  ازبک  و  تاجیک 
کنیزی گرفت، در حمله به مناطق مرکزی 
بعد از سرکوب و قتل عام هزاره ها از خرید و 
فروش کنیزان و غالمان مالیات دریافت می 
وقتی  دربار  مورخ  کاتب  محمد  فیض  کرد. 
می  کند  می  ذکر  را  الرحمان  عبد  فرمان 
از  امیر  معلوم می شود که  نویسد: »چنین 
یک طرف از منع غالمی سخن می گوید و از 
طرف دیگر خرید و فروش آنها را رسما مجاز 
می داند، چنانچه در فرمان آمده، اگرمردم 
را  خود  پسر  و  دختر  و  زن  بخواهد  هزاره 
حاکم  و  قاضی  ومهر  سجل  به  بفروشند 
هرقدر که می خواهند غالم و کنیز خریده 
ده یک آن را محصول به دولت بدهند... لذا 
هریک از سپاهیان که رخصت منزل از مقام 
خود حاصل می کردند، چند تن برده و کنیز 



13
90

ی 
 د

- 
ح

صل
ط 

خ

20

آزمون تجربه ی فدرالیسم در ایران یاشار دباغ 
پاورقی:

چگونگی . ۱ الدین،  دکترجالل  صدیق، 
قسمت   ( ساالری  قبیله  نظام  استیالی 
 ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سرنوشت  سایت  چهارم( 
http : //www .sarnavesht .com/

farsi/index.php?art=۳۵۰
فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان در . ۲

پنج قرن اخیر، ج۱، دار التفسیر، قم، ایران، 
۱۳۸۰، ص۴۴.

۳ . ۲۷ شنبه  سی-  بی  بی  فارسی  سایت 
دسامبر ۲۰۰۸ - ۰۷ جدی ۱۳۸۷

فرهنگ، محمد صدیق، پیشین، ص۱۶۵.. ۴
یا . ۵ صورتی  زن  که  نشد  روشن  من  برای 

شرعی  ویا  عقلی  دلیل  باکدام  را  سیرتی 
براساس کدام دلیل عقلی و  می گرفتند. 
سیرت  یا  و  زیبا  صورت  که  زنی  شرعی 
عوامل  دیگر  و  مال شاه  باید  داشت،  زیبا 
شاه  که  این  مگر  می شد؟،  حاکم  قدرت 
خود را برجان و مال و ناموس مردم مسلط 
می دانست که متاسفانه در سلطنت های 

استبدادی گذشته افغانستان چنین بود.
زیر . ۶ افغان  زنان  دکترسیدعبداهلل،  کاظم، 

فشار عنعنه و تجدد، چ اول- نوامبر ۲۰۰۵ 
-کالیفورنیای- امریکا،ص۹۰

التواریخ، ج۳، . ۷ سراج  محمد،  فیض  کاتب، 
صص -۸۳۸ ۸۳۰، 

عبداهلل کاظم، پیشین، ص ۱۰۴ به نقل از . ۸
الدین هاشمی، جنبش  پوهاند سید سعد 
مشروطه خواهی در افغانستان درربع قرن 
ج  افغانستان،  فرهنگی  شورای  بیستم، 

اول،چ دوم، استکهلم سویدن.
تاریخ . ۹ در  زن  محمد،  دین  جاوید، 

افغانستان، کابل، ۱۳۸۱، ص۷۳
غبار، میرغالم محمد، افغانستان در مسیر . ۱۰

 ،۱۳۸۴ جمهوری،  نشر  اول،  ج  تاریخ، 
تهران، ص۱۸۵.

آورده می فروختند«)۷(
و  ازاسالم  داد  خود  که  عبدالرحمان 
العنان  مطلق  حکومت  در  زد،  می  شریعت 
زنان  و  مردان  زندانهای  ترین  مخوف  خود 
 J,L, نام  به  انگلیسی  نویسنده  داشت.  را 
امیر  دربار  در  را  سال  شش  حدود   lee
که  دارد  خاطراتی  کتاب  او  داشت،  اقامت 
را تحت عنوان »دوره  دو فصل کتاب خود 
دهشت و ترور« از وضعیت رقت بار زندانیان 
عبدالرحمام نوشته است. از جمله از زندان 
زنان یاد می کند:» امیر عالوه برزندان های 
مخوف  های  زندان  ها،  چاه  سیاه  و  مردانه 
این  از  یکی  بود،  کرده  تاسیس  نیز  زنانه 
دربازارمراد  ذکریا«  سرای  نام»  به  زندانها 
خانی بود که دختران باکره و زنان مقبول) 
خوشکل( توسط شخصی به نام پروانه خان 
می  جدا  زنان  سایر  بین  از  کابل  کوتوال 
خانه«  »پری  به  مسما  بخش  در  و  گردید 
محل  حقیقت  در  آنجا  که  شد  می  برده 
سرشناس حکومتی  های  عیاشی شخصیت 
نویسد،  می  کابل  کوتوال  قول  از  بود.او 
درپریخانه چهار تا پنج زن در روز از طریق 
تجاوز طفل به دنیا می آوردند، برخی از زنها 
وادار به سقط می گردیدند، در حالی که عده 
ای دیگرازشرم اطفال نوزاد خود را زنده به 

گور می کردند«. )۸(
یکی از کسانی که به زنبارگی شهرت داشت 
خان)۱۹۱۹-۱۹۰۱(  حبیب اهلل  او  جانشین 
در  آنجاییکه  از  داشت،  زن  صدها  او  بود، 
آنان  است،  حرام  زن  چهار  از  بیش  اسالم 
را  زنان  او  داشت،  باخود  کنیز  عنوان  به  را 
فعلي  نورستان  از  دارالحرب  زنان  عنوان  به 
تملک  کافرستان می گفتند،  روز  که درآن 
سنتي  عالمان  دیني  فتواي  با  و  کرد  مي 
دربار توجیه شرعي مي شد.)۹( امیر جبیب 
اهلل که در قرن بیستم خود حرمسرا داشت، 
های  وعصبیت  ای  قبیله  تفکرات  برادامه 
ننگ ناموسی تاکید کرد و دستورداد:» چون 
دولت اسالمي اعلي حضرت همایوني پایبند 
نباید  این  از  بعد  است،  اسالمي  به شریعت 
زنان در ایام عید به غرض میله}تفریح{ در 
خانه  از  زني  اگر  برآیند،  آزاد،  هاي  میدان 
 .)۱۰( مي شود«.  مجازات  مردش  برآمد، 
درست همین قانون را طالبان بعد از تسلط 

بر افغانستان در سال ۲۰۰۵ اجرا کرد.

ح- ازدواجهاي اجباري
از  اختیار  سلب  همان  اجباري  ازدواج 
انتخاب همسر دلخواه مي باشد.  دختر براي 
درجامعه ای که عصیبت های ننگ ناموسی 
زیاد است حتی مشورت کردن با دختر و یا 
عشق و عالقه دختر را به مردی که هم کفو 
اواست، کسر شان خانوادگی یا نوعی اهانت 

به عصبیت ننگ ناموسی خود می دانند.
ابدالیان  سلطنت  آغاز  زمان  از  سنت  این 
در  قبیله اي  به هنجار  و  دارد  رواج  تا هنوز 
تبدیل  افغانستان  سنتي  و  بسته  جامعه 
گردید. سلب اختیار از دختر توسط والدین 

و  دختر  حقوق  از  دفاع  نوعي  برادران،  و 
و  گردید  تلقي  او  براي  اندیشي  سعادت 
مخالفت دختر در برابر اراده مردان خانواده، 
بي احترامي   خانواده،  هتک حرمت  از  نشان 
به والدین، بي چشم رویي دختر و مایه ننگ 
خانواده توسط دختر به شمار مي رفت. آنان 
تداوم نظام سنتي را به نفع دختران خویش 
دایره ي همین  در  و مي خواهند  مي پندارند 
بخت  خانه  به  را  شان  دختران  مدارسنتي، 
بفرستند، دختراني که در چنین خانواده هاي 
تحوالت  و  دنیا  از  شده اند،  بزرگ  سنتي 
جهاني و حقوق خود بي خبرند، آن را روال 
طبیعي زندگي خانوادگي مي پندارند و خود 
نیز نظام سنتي خانواده را تداوم مي بخشند 
یافته  ادامه  تسلسل  این  که  است  چنین  و 
است، طبیعي است وقتي دختري با چنین 
ذهنیتي پا به خانه مردي مي گذارد که او را 
با پول گزافي به چنگ آورده، هیچ اختیاري 
در خانه شوهر ندارد،  هرگزغرورسنتي شوهر 
انسان  یک  عنوان  به  زنش  نمي دهد  اجازه 
داراي حق و حقوق انساني و اجتماعي، در 

جامعه آزادانه زندگي کند.
شکل دیگر ازدواج اجباري معاوضه دختران 
یا سربدل است. در بدل شیربها یا ولوه، دو 
خانواده دختران همدیگر را مبادله مي کنند 
و به عقد پسران خود در  مي آورند،  دختران 
از اختیار و  هر دو خانواده در عین حالیکه 
انتخاب برخوردار نیستند، سرنوشت هر یک 
از دختران به دختر دیگري نیز بستگي دارد، 
در این میان اگراختالفاتی میان یکی از دو 
خانواده بوجود مي آید، زن و شوهر دیگر نیز 
است  طبیعي  بسوزند.  و  شوند  قرباني  باید 
تصور  مي توان  چگونه  ساختاري  چنین  در 
خود  انسانی  حقوق  به  تواند  مي  زن  کرد 
برسد، تفسیر سنتي از دین و آداب و رسوم 
قبیله اي در افغانستان در یک دور باطل زن 

گرفته  اسارت  به  قرن  چند  طي  را  افغان 
است.

درافغانستان  قرن  سه  حدود  ترتیب  بدین 
سلطنتی  ونظام  پشتونوالی  قانون  درسایه 
روزنه  گونه  هیچ  زائیان  محمد  و  ابدالیان 
حقوقی  و  زندگی  وضعیت  بهبود  برای  ای 
این  در  نگردید.  روشن  درافغانستان،  زنان 
دوره طوالنی هیچ زن نامداری از این جامعه 
از  پیش  که  درحالی  نتوانست،  راست  قد 
بزرگ  خراسان  ابدالی،  سلطنت  تشکیل 
دانشمند،  زن  دهها  کردن  قدراست  شاهد 
رشد  بود.  شاعر  و  مدار  سیاست  فقیه، 
پسا  دنیای  در  منطقه  در  طالبانی  تفکرات 
مدرن امروز، ریشه درچنین بستر اجتماعی 
سوریه  در  پیش  قرنها  گری  سلفی  دارد، 
توسط ابن تیمیه زاده شده و با مرگ اوپایان 
جامعه  بستر  در  مدتی  از  بعد  اما  یافت، 
زنده  الوهاب  عبد  توسط  عربستان  قبایلی 
جامعه  زیرساخت  به  توجه  با  اکنون  و  شد 
تفسیر  با  طالبان  تفکرات  پشتون،  قبایلی 
سلفی گری از اسالم آبشخور مناسب در این 
کشتزار قبیله ای پیدا کرده است، تا تاریک 
ترین و دهشتناک ترین چهره را از زن در 
جهان اسالم و آسیا و خاورمیانه به نمایش 
بگذارد. تصویری که طالبان از زنان دارد در 

مقاله های بعدی ارایه خواهد شد.
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شبیه مرد افغانی شده دل: نگاهی کوتاه به جایگاه مهاجران افغانی در ایران

بررسی وضعیت مهاجران افغانی در ایران در سایت و نشریه ای که مخاطبان آن ایرانی هستند، آنهم 
از زبان و قلم یک افغانی کاری دشوار و سختی است، دشوار از آن جهت که یا باید حقایقی را روایت 
کند که تلخ است و خشم میزبان را برمی انگیزد و یا به ادبیات خود شان صحبت کند که آن وقت با 
نویسندگان روزنامه های کیهان و اطالعات چه فرقی می کند، تنها تفاوتش این است که آنان ایرانی 
هستند و این مهاجرافغانی. به همین دلیل بسیاری از نویسندگان افغان به اجبار مهر سکوت بر لب 
زده اند وصبر تلخ پیشه کرده اند، زیرا رسانه ای کردن داستان مهاجران افغانی در ایران از حساسیت 
خاصی برخور دار است که به راحتی دود آن چشم خود مهاجران را در ایران کور می کند، هر بررسی 
و تحقیق و راویتی از واقعیت های مهاجران افغانی در ایران وقتی رسانه ای می گردد با واکنش های 
تند مقامات و یا رسانه های دولتی در داخل ایران مواجه می شوند و این واکنش سبب اذیت و آزار 
توسط  قتل  یا  و  دزدی  تجاوز،  از  دروغ  گزارش  و  خبر  نشریک  شود.  می  ایران  در  افغانی  مهاجران 
مهاجران افغانی در ایران سبب تجاوز و قتل تعداد زیادی از مهاجران گردید، در همین چند سال پیش 
نشر یک فیلم کوتاه از تجاوز مردی که احتمال می رفت افغانی باشد به یک دختر ایرانی چه غوغایی 
از دالیلی که فیلم های کشتار  ایجاد نکرد و چندین مهاجر کشته و مجروح گردید. شاید یکی  که 
“اردوگاه سفید سنگ” و “مدرسه”، پخش نگردید، ترس از عواقبی خطرناکی بود که برای مهاجران 
افغانی در ایران به وجود می آمد.    مقامات جمهوری اسالمی و بخصوص اداره اتباع خارجی وزارت 
کشور، بارها در مورد رسانه ای شدن وضعیت مهاجران افغانی در ایران هشدار داده اند و بدین ترتیب 
نوعی خود سانسوری در این مورد وجود دارد، خود سانسوری نه از آن جهت که نویسندگان از آن 
هراس داشته باشند، خودسانسوری از آن جهت است که نوشتن داستان تلخ مهاجرت افغانی ها در 
ایران قبل از آن که سبب بیداری و آگاهی بخشی گردد و تغییر و تحول مثبت برای مهاجران افغان به 
وجود بیاید، دودش به چشم خود مهاجران می رود و تاوان آن را مهاجران پس می دهند. آقای مجید 
خدامی دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه در مقاله ای تحت عنوان “ مهاجران افغانی در ایران، انسانهایی از 
نوع دوم” به همین حقیقت اشاره دارد و می نویسد یکی ازعواملی که ذهنیت منفی از مهاجران افغان 
در جامعه ایرانی ایجاد کرده رسانه ای کردن جرایمی بوده که به آنان نسبت می دادند.)۱( اما اکنون 
روایت مشکالت و چالش های فراروی مهاجران در ایران، در رسانه ای که مخاطبان آن ایرانی هستند، 

حساسیت برانگیزشده و سبب خشم بیشتر میزبان می گردد.
به هرحال این قلم سعی می کند گوشه ای از چالش هایی فراروی زندگی مهاجران افغان را روایت 
کند، این روایت به معنی آن نیست که مهاجران افغان در ایران، از مهاجرت و همزیستی با ایرانیان 
بهره ای نبرده اند، مهاجرت سبب رشد و تغییرات زیادی در زندگی مهاجران شده است، همانطوری که 
هر مهاجرتی سبب رشد و تکامل انسانها در زندگی می شود، اما آنچه سبب نوعی دوری میان مهمان 
و میزبان در ایران شده، به قول آن دانشجوی ایرانی نوعی نگاه دسته دومی مردم ایران به مهاجران 
افغانی بوده است که او عامل این نگاه را به گردن رسانه هایی می اندازد که چنین تصویر بدی از افغانها 

در ایران خلق کرده اند.

مهاجر افغانی، انسانی از نوع دسته چندم
جمهوری اسالمی ایران کنوانسیون بین المللی مهاجرت را امضا نکرده و خود را ملزم به اجرای مواد و 
قوانین آن نمی داند، به همین دلیل این کشور هر تصمیمی را که براساس مصالح سیاسی خود گرفت، 

ایران،  انقالب اسالمی در  از پیروزی  آن را در مورد مهاجران اعمال می کند. بعد 
ایدئولوژی نقش اساسی را در تصمیم گیرهای سیاسی و اجتماعی جمهوری اسالمی 
ایران گرفت. اگر ایران در اوایل دهه شصت شمسی مرزهای خود را به روی مهاجران 

گشود، به دلیل نگاه ایدئولوژیکی بود که این دولت داشت.
این نگاه در ابتدا وجه مشترکی میان میزبان و مهمان ایجاد کرد، شروع جهاد در 
آمال  به کعبه  را  ایران  احساسات مذهبی در کشور،  برانگیخته شدن  و  افغانستان 
مهاجران مسلمان افغان و بخصوص شیعیان کشورما مبدل کرد، طوری که مهاجران 
شیعه در دوران جهاد علیه اشغال شوروی در واقع دو هجرت را در پیش گرفتند، 
دیگر  و  های شیعه مذهب  هزاره  بود.  ایران  دیگری  و  پاکستان  در  مهاجرت  یکی 
شیعیان  وقتی با مشکالت زیادی به پاکستان می رسیدند، باورهاي اعتقادي و زبان 
مشترک و تاریخ مشترک،  انگیزه های بود که اردوگاههای مهاجرین را در پاکستان 
تامین  را  اردوگاهها  این  نیازمندی های  ترک کنند، در حالی که کشورهای غربی 
می کردند  و زمینه مهاجرت به اروپا و امریکا و کانادا فراهم بود، اما با همه این 
امتیازات، ایدئو لوژی و باورهای مشترک بی قرار شان ساخته بود و باید مهاجرت 
دیگري را نیز آغاز می کردند تا به ایران برسند. ایراني که تازه انقالب اسالمي شیعي 
در آن پیروز شده بود و براي هزاره ها و دیگر شیعیان به عنوان یک کعبه آمال و 

آرزوها مطرح بود.
ایران ترکیب شده بود، به زودی  با یک دیگر در  از آنجایی که حکومت و مذهب 
یکسری مصالح حکومتی جای ایدئولوژی خالص را گرفت و مهاجران افغانی در ایران 
قربانی مصالح سیاسی جمهوری اسالمی گردید، تحکیم روابط  جمهوری اسالمی 
ایران با روسیه و سکوت رسانه ای در برابر پیوند های مشترک تاریخی، فرهنگی، 
زبانی و مذهبی و رسانه ای کردن و بزرگ جلوه دادن برخی از جرایمی که افغانها 
نوعی  مبراشدند،  آن  از  افغانها  بعدها  که  هایی  تهمت  و حتی  بودند  متهم  آن  در 
نگرش بدبینانه را در ایران علیه افغانهای مهاجر شکل داد، این نوع نگرش از سوی 
دولتمردان به عمد سازماندهی گردید و به خورد توده های مردم داده شد. در نتیجه 
مهاجران افغان نه تنها انسانهایی از نوع دوم بودند، بلکه انسانهای ازنوع دسته چندم 

به شمار می رفتند و در طبقه بندی میان مهاجران نوع دوم بودند.
یکی  گردیدند،  سرازیر  زیادی  مهاجران  کشور  دو  از  دهه  سه  طول  در  ایران  در 
به مدت ۸ سال جنگ  با عراق  ایران  بود. در حالی که  افغانستان و دیگری عراق 
داشت و جوانان ایرانی زیادی در این نبرد خونین کشته شدند، اما مهاجران عراقی 
برخوردار  افغانها  به  نسبت  بیشتری  تسهیالت  و  امکانات  از  آمدند  ایران  به  وقتی 
گردیدند، اولین امتیازی که این مهاجران داشتند، مورد توهین و تحقیر قرار نمی 
گرفتند، انسانهایی از نوع دسته چندم در جامعه ایرانی نبودند، در حالی جوانان ایران 
در جبهات علیه عراق کشته می شدند، مهاجران عراقی به آسانی با دختران ایرانی 
ازدواج می کردند و مشکالت آنچنانی فراروی آنان وجود نداشت، اما برای مهاجران 
افغانی ازدواج با دختر ایرانی یک جرم بود و بارها در رسانه های داخلی تبلیغ می 
گردید که ایرانیان دختران شان را به افغانها ندهند. عراقی ها آزادانه در شهرهای 
مختلف ایران مسافرت می کردند، اما مهاجران افغانی باید برگه تردد را از شورای 
افاغنه می گرفتند. تا چند سال پیش حتی بخش اداری افغانها و عراقی ها جدا بود 
افغانی به  افاغنه” نامگذاری کرده بودند که  مهاجران  افغانها را “ شورای  و بخش 
شدت از این نام نفرت داشتند و از آن احساس حقارت می کردند، در حالی مسئولین 
جمهوری اسالمی از این موضوع آگاه بود، تعمدا این اسم را روی اداره مربوط به 
افغانها گذاشته بودند. این اداره  هرچند اکنون نام خود را عوض کرده اماهمچنان به 
مرکزی برای توهین و تحقیر افغانی های مهاجر تبدیل شده است. شورش اردوگاه 
سفید سنگ در دهه هفتاد به دلیل سخت گیریها و توهین ها و تحقیرهایی بود که 
سرانجام  یکباره عقده ها ترکید و به شورش مبدل گردید و توسط نیروهای نظامی 

ایران قتل عام شدند. 
حال با توجه به این نگرش که دولت ایران نسبت به مهاجران افغانی دارد و نوعی 
توده  خورد  به  ها  رسانه  در  افغانی  مهاجران  به  نسبت  که  چندمی  دسته  نگرش 
طبیعی  دوملت،  میان  مشترک  پیوندهای  انکار  و  سکوت  و  دهند  می  مردم  های 
است که مهاجران افغانی در چنین موقعیت اجتماعی وضعیت بهتر از شرایطی که 
االن مهاجران افغانی دارند، نداشته باشند. دوبیتی حمید مبشر شاعر مهاجرافغانی 

نیشخندی از جایگاه مهاجران افغانی در ایران دارد:    
اسیرنابسامانی شده دل

پریشان چون پریشانی شده دل
میان این همه رنج ومصیبت

شبیه مرد افغانی شده دل)۲(
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مشکالت فراروی زندگی مهاجران افغان در ایران
هرچند تصویری که از جایگاه مهاجران افغان در ایران ارایه گردید، خود روشن می کند 
که آنان با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند، اما برای روشنی بیشتر به فهرستی 

از مشکالت روز مره این مهاجران اشاره می شود:

۱. مدارک شناسایی: 
 از بدو ورود مهاجران افغانی درایران، اخذ مدرک شناسایی یکی از مهم ترین آروزهای 
مهاجران به شمار می رفته است، زیرا مهاجران افغانی سال ها در ایران بدون مدرک با 
ترس و هراس زیادی زندگی می کردند و فرزندان شان از رفتن به مدرسه محروم بودند 
ایران  با خود داشت. در  فاقد مدرک  این مهاجران  را همیشه  و کابوس  رد مرز شدن 
همیشه تعداد اندکی پس از سال ها انتظار صاحب کارت شده اند و بخش عمده مهاجران 
فاقد مدرک زندگی کرده اند، به همین دلیل هر روزه صدها و گاه هزاران مهاجر توسط 
نیروی انتظامی دستگیر و رد مرز می شده و می رشوند و خانواده و فرزندان آنان بدون 

سرپرست می مانند.
طی ده سال اخیر آن دسته از مهاجرانی که کارت اقامت داشتند، مجبوربودند که در ازای 
صدورکارت به وزارت کشور پول بدهند، هرکارت ۷۰ تا صد هزار تومان برای یک خانواده 
مهاجر پرداخت آن دشوار بود، اما چاره ای جز پرداخت نداشتند و در کنار آن باید پولی 

برای عوارض شهرداری و تحصیلی فرزندان شان را هم می پرداختند.
هم اکنون در ایران حدود ۹۰۰ هزار مهاجر افغانی صاحب کارت اقامت هستند و بیش 
از یک میلون و سه صد هزار نفر دیگر فاقد مدرک اقامتی هستند و برای تعدادی از این 
مهاجران فاقد مدرک فقط یک شماره سریال داده شده است که از هیچ اعتباری برخور 

دارنیست. 

۲. کار و اشتغال:
بیش از سی سال است که مهاجران افغانی در ایران زندگی می کنند، اما آنان هرگز از حق 
کار برخوردار نیستند و به صورت غیرقانونی به سخت ترین کارهای طاقت فرسا مشغولند 

واز هرگونه بیمه ای در قبال حوادث ناشی از کار محرومند.
بیش از یک دهه است که جمهوری اسالمی برای آن که از مهاجران پول بیشتری بگیرد، 
اداره کار ایران چند کار شاق طاقت فرسا را مانند گاوداری، مرغداری، چاه کنی، سنگبری 
و... برای افغانها مشخص کرده و برای  مهاجران در ازای پول نوعی کارت کارگری از سوی 
وزارت کشور صادر می کنند و در واقع نوعی مجوز کار به شمار می رود اما از هیچ گونه 
امتیاز حقوقی و بیمه ای در قبال کار بر خوردار نیست. در حالی اگر این کارت به معنی 
مجوز کار باشد، باید حد اقل کارگران افغانی از بیمه ناشی از حوادث کار برخور دار باشند.

۳. مشکالت تحصیلی:
از مهاجران افغانی در ایران فقط کسانی 
مستحق تحصیل در مدارس این کشور 
بخش  و  داشتند  آبی  کارت  که  شدند 
عمده مهاجران چون فاقد این نوع کارت 
بودند، فرزندان شان از رفتن به مدرسه 
محروم ماندند، از آنجایی که صدها هزار 
از  ایران  در  افغانی  نوجوان  و  کودک 
مدرسه محروم شده بودند، مدارس خود 
افغانی در شهرهای مختلفی که  گردان 
به  کردند،  می  زندگی  آن  در  مهاجران 
تاسیس گردید، چند  غیرقانونی  صورت 
سالی این مدارس فعال بود و بخشی از 
نیازمندی های تحصیلی فرزندان مهاجر 
را برطرف می کرد، اما در دهه گذشته 
بست  نیز  را  مدارس  این  ایران  دولت 
حق  از  مهاجر  فرزندان  هزار  صدها  و 

تحصیل محروم شدند.
سال  ده  از  بیش  مشکل  این  کنار  در 
تحصیل  ازای  در  ایران  دولت  که  است 
ایرانی  فرزندان مهاجرافغانی در مدارس 
که  آنجایی  از  کنند،  می  دریافت  پول 
اکثریت مطلق مهاجران در فقر به سرمی 
برند و باید هزینه کارت اقامت و عوارض 
می  مجبور  بپردازند،  هم  را  شهرداری 

شوند که از ادامه تحصیل فرزندان خود منصرف شوند و این نوجوانان را به بازار کار سخت و 
دشوار سوق دهند. در نتیجه ده ها هزار از فرزندان مهاجری که  داری کارت معتبرهستند 
نیز از رفتن به مدرسه محروم می شوند، بخصوص در سال اخیر که یارانه ها برداشته شد و  

تعداد زیادی از خانواده های مهاجر فرزندان خود را دیگر به مدرسه نفرستادند.

۴. مشکالت دانشجویان: 
حدود بیست سال می شود که دانشجویان افغانی از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاههای 
ایران می شوند. تعداد پذیرش آنان در هرسال در نوسان بوده است و در چند شهر معینی 
حق تحصیل دارند و باید از امتیاز آن شهرها در کنکور برخور دار شوند، اما آنچه در این سال 
ها برای دانشجویان به وجود آمده، پولی است که درازای تحصیل این دانشجویان دریافت می 
شود. در حالی که این دانشجویان از طریق کنکور وارد دانشگاه شده اند ولی باید حق بورسیه 
شان را بپردازند. این مشکل سبب شده است که دانشجویان افغانی به ناچار رشته های علوم 

انسانی را که از هزینه کمتری برخوردار است انتخاب نمایند. 
در کناراین مشکل به محض این که دانشجو می شوند، کارت مهاجرت آنان باطل می شود 
وباید پاسپورت تهیه کرده و در ایران درخواست اقامت دانشجویی کنند، مسئله تمدید اقامت 
و اخذ ویزای تحصیلی از داخل افغانستان و دادن مدارک تحصیلی از مشکالت دیگری است 

که این دانشجویان با آن رو برو هستند.

۵. مشکالت قضایی:
اکثریت مهاجران افغانی در طول سی سال از برخورد قضایی جمهوری اسالمی در قبال آنان 
راضی نبوده اند و معتقدند که حق به حقدار نرسیده است. گفته می شود هم اکنون حدود 
۵۶۰۰ نفر افغانی در ایران زندانی هستند که وضعیت بسیاری از آنان سال ها و ماهها است 
که مشخص نیست و تعدادی از آنان محکوم به اعدام هستند و دستگاه قضایی ایران هیچ 
گونه توضیحی در مورد پرونده های آنان به دولت افغانستان و یا دیگر دستگاههای حقوقی 

خارجی نمی دهند.

پی نوشت:
۱. مجید خدامی، مهاجران افغانی در ایران، انسانهایی از نوع دوم

۲. حمید مبشر، مجموعه شعر ، ناشرنیستان چاپ اول ۱۳۸۰ص۸۵
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»سینا« در همدان در این باره مي گوید: متاسفانه به دلیل فراهم 
عالقه،  عین  در  آنها  اکثریت  کالسیک  آموزش  زمینه  نبودن 
ناتوان از خواندن مطالب به زبان مادري هستند. سعید محمدي 
نیز مي گوید:  این مشکل  اردبیلي درباره  روزنامه نگار  )موغانلي(، 
متاسفانه زبان ترکي در ایران، سیاسي شده است. نشریه اي که 
مي شود،  منتشر  ترکي  زبان  به خصوص  غیرفارسي  زبان هاي  به 
اغلب با نگاه غیرفرهنگي مواجه است. وي مي افزاید؛ نبود امکان 
تدریس زبان ترکي باعث شده نشریات ترک زبان در مخاطب یابي 
این نشریات، به دلیل  از مخاطبان  دچار مشکل شوند. بسیاري 
نیاموختن زبان مادري، با  وجود محاوره روزمره نمي توانند متن 

ترکي بخوانند.
نرم  پنجه  و  دست  مالي  مشکل  با  ایراني  نشریات  تمام  تقریبا 
بر  افزون  غیرفارسي  زبان،  نشریات  مالي  مشکالت  اما  مي کنند 
دارد.  نیز  دیگري  دلیل  پایتخت،  نشریات  مصایب  در  اشتراک 
در  زنجان  در  بایرام  ماهنامه  مسوول  مدیر  بیاني،  علي  محمد 
اما  است؛  اقتصادي  مشکل  ما،  مشکل  عمده  مي گوید:  این باره 
از مسایل غیراقتصادي  تنها  این مشکل برخالف دیگر نشریات، 
دارد. مخاطبان  نیز  بلکه دلیل فرهنگي تاریخي  نمي گیرد  نشأت 
نشریات ترک زبان چون زبان خود را نیاموخته اند، نمي توانند به 
زبان محلي بنویسند و بخوانند؛ بنابراین نشریه را نمي خرند. این 
بحران مخاطب روي دریافت آگهي نیز تاثیر مي گذارد. بسیاري 
از صاحبان کارخانه ها که به نشریات آگهي مي دهند، عالقه مند 
کمتري  مخاطب  که  بدهند  نشریاتي  به  را  خود  آگهي  نیستند 
دارد. محمدحسن شریفي در این باره اظهار مي دارد: اگر در یک 
شرایط مساوي امکان رقابت این نشریات با نشریات دیگر فراهم 
شود، این نشریات مي توانند بسیاري از نیازهاي مالي خود را از 
مدیر  مصطفي زاده،  علي  کنند.  تامین  تبلیغات  و  فروش  طریق 
مشکل  اینکه  بیان  با  نیز  ارومیه  در  »آغري«  هفته نامه  مسوول 
غیرفارسي زبان  مطبوعات  مشکل  مهم ترین  و  بزرگ ترین  مالي 
است، مي گوید: این نشریات، مستقل به معناي واقعي هستند و 
صرفا از طریق فروش یا کمک مردم منتشر مي شوند. هیچ ارگان 
دولتي و بنگاه خصوصي از اینها حمایت نمي کند. مشکالت مالي 
اجازه نمي دهد این نشریات به جلو حرکت کنند. در بسیاري از 
موارد به دالیل مالي، ما نمي توانیم نشریه را منتشر کنیم. علي 
فرهاد، روزنامه نگار تبریزي و سردبیر ماهنامه »آفتاب آذربایجان« 
نیز، مسایل مالي را اصلي ترین مشکل مي داند و مي گوید: بسیاري 
به  آگهي  از سفارش  مي دهند  آگهي  نشریات  به  که  جاهایي  از 
این نشریات پرهیز دارند. این کار بر مشکالت مالي افزوده است.

است.  نشریات  این  دیگر  نیز مشکل  محلي  رفتار مسووالن  نوع 
در  تبعیض آمیز  رفتار  و  نگاه  وجود  از  روزنامه ها  این  مدیران 
میان مسووالن گالیه مي کنند. علي مصطفي زاده، مدیر مسوول 
هفته نامه »آغري« در این باره به »شرق« مي گوید: باید بگویم در 
ارایه تسهیالت و امکانات، متاسفانه تبعیض روا داشته مي شود. 
اگر حتي بخشي از امکانات نشریات منتقد فارسي زبان براي این 
تامین  محلي،  روزنامه نگاران  اگر  و  مي یافت  اختصاص  نشریات 
حداقلي مي شدند، ما در کیفیت و کمیت از بسیاري از نشریات 
جلو مي زدیم. وي مي گوید؛ ما براي هفته نامه آغري در بازه زماني 
شش ماهه تنها شش میلیون تسهیالت دریافت کرده ایم. این رقم 

در قیاس با نشریات دیگر بسیار ناچیز است.
علي فرهاد، روزنامه نگار تبریزي درباره آمار نشریات منتشرشده 
در استان آذربایجان شرقي مي گوید: تبریز نسبت به استان هاي 
دیگر، بدون احتساب تهران در رتبه اول انتشار نشریه قرار دارد. 
منتشر مي شود  استان  در  نشریه  از ۱۵۰  بیش  در حال حاضر، 
که تعداد بسیار اندکي از آنها به زبان محلي هم مطلب منتشر 
اما در حال حاضر، نشریه تمام ترکي در تبریز نداریم.  مي کنند. 
بعد  ایران  در  ترک زبان  نشریات  انتشار  سابقه  صرافي،  علیرضا 
مي گوید:  و  مي برد  انقالب  اول  سال هاي  همان  به  را  انقالب  از 
اوایل  همان  از  است.  شده  منتشر   ۵۸ اردیبهشت  از  »وارلیق« 

کم گفته  البته  و  کم شمار  ایران،  در  روزنامه نگاري  مصائب 
نیستند. در یک کالم مي توان گفت؛ روزنامه نگاري ایراني 
بیش از هر شغل دیگري، همزاد رنج هاي بسیار است. در 
مصایب  پیرامون  از  برخاسته  محلي  مطبوعات  میان  این 
از  مراحل  تمام  در  مضاعف  مصایب  این  دارند.  مضاعفي 
درخواست و دریافت مجوز تا تولید و توزیع و احیانا توقیف 
همراه آنهاست. در بررسي گونه شناختي مطبوعات محلي، 
به  را  خود  مطالب  از  بخشي  یا  همه  که  اندکي  نشریات 
بر  افزون  مي نویسند  ترکي  جمله  از  غیرفارسي  زبان هاي 
نیز  دیگري  کم شناخته  و  وی ژه  مشکالت  با  آشنا،  مصایب 

مواجه هستند.
آیا ضروري است که با وجود مشکالت متعدد، نشریاتي به 
نشریات  وجود  با  باشیم؟  داشته  هم  غیرفارسي  زبان هاي 
مواجه  بسیاري  مشکالت  با  اتفاقا  که  فارسي زبان  پرشمار 
به دلیل  که  است  نشریاتي  انتشار  به  نیازي  چه  هستند، 
دارند؟  نیز  افزون تري  مصایب  غیر،  زبان  از  برخورداري 

بپوشیم؟  چشم  نشریاتي  چنین  انتشار  از  نیست  بهتر  آیا 
به  توجه  با  است.  ناصواب  ایده اي  چنین  مي رسد  نظر  به 
به  تحلیل ها  و  اخبار  دریافت  بشر،  حقوق  و  شناختي  علوم 
زبان مادري از درست ترین و نخستین حقوق انساني است. 
نشریات  انتشار  این باره مي گوید:  دکتر کاظم معتمدنژاد در 
شناخته شده  حق  یک  کشور،  یک  در  مختلف  زبان  هاي  به 
است.  روزنامه نگاري  حرفه اي  اخالق  و  مطبوعات  در حقوق 
در حوزه دریافت امکانات و تسهیالت و در تمام موارد، این 
منتشر  رسمي  زبان  به  که  پایتخت  مطبوعات  با  مطبوعات 
نباید  آنها  بین  تبعیضي  هیچ گونه  و  هستند  برابر  مي شوند، 

باشد.
گویا براي بسیاري، ضرورت اخالقي و جایگاه قانوني انتشار 
مطبوعات به زبان غیرفارسي، چندان اهمیتي ندارد و شاید 
برخي چنین ضرورتي را در سلیقه و بینش خود برنتابند. به 
محلي  نشریات  مشکل  نخستین  زبان،  مساله  دلیل،  همین 
توقیف شده  هفته نامه  سردبیر  شریفي،  محمدحسن  است. 

نگاهی به وضعیت نشریات ترکی در ایران نیما اکبری
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انقالب، صفحه ترکي روزنامه مهدآزادي نیز به همت مرحوم یحیي شیدا 
راه افتاد و تاکنون ادامه دارد. در ۳۰ سال اخیر، بیش از ۱۲۰ نشریه 
دانشجویي ترک زبان منتشر شده و بیش از ۵۰ نشریه ترک زبان هم با 
مجوز وزارت ارشاد در کل منطقه آذربایجان منتشر شده است. سعید 
»شمس  آذربایجان«،  »آفتاب  آذربایجان«،  »نوید  نشریات  موغانلي 
از  را  زنجان«  »امید  و  آزادي«  »بهار  »دیلماج«،  »وارلیق«،  تبریز«، 
جمله نشریات معتبر آذربایجاني مي داند و درباره محتواي این نشریات 
هویت،  به  معطوف  بیشتر  ترک زبان  نشریات  این  محتواي  مي گوید: 
فولکلور، فرهنگ و ادب و موسیقي و زبان است. در میان این نشریات، 
سطح تاثیرگذاري بیشتر در حوزه فرهنگ و ادب است تا حوزه سیاست. 
»قدرت در ارتباط است« اگر این گفته میشل فوکو را در نظر بگیریم 

باید درباره مصایب نشریات به خصوص نشریات محلي اندیشه کنیم.
با این تفاصیل، امروزه جامعه اي توسعه یافته تلقي مي شود که بتواند 
در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه، توزیع ناخالص ملي 
عنصر  حقیقت  در  و  اطالعات  و  آموزش  معیار  بر  میر  و  مرگ  نرخ  و 
دانایي اجتماعي تاکید کند. در چنین جامعه اي مطبوعات با تولید و 
توزیع مطلوب اطالعات نقش زیادي در باال بردن آگاهي هاي گوناگون 
و ضروري به عهده مي گیرند و جامعه را در نیل به تعالي و ترقي همه 
انتشار  گسترش  خصوصا  مطبوعات  گوناگوني  کنند.  مي  یاري  جانبه 
نشریات محلي بي گمان یکي از مهمترین عوامل توسعۀ فرهنگي و از 
نشانه هاي پویایي و تحرک هر جامعه است. به طور کلي جایگاه شایسته 
رسانه هاي محلي در تنویر افکار و ایجاد فضاي مناسب براي گفت و 
گو و برخورد سالم و سازنده نظرات و همچنین اهمیتي که مطبوعات 
محلي در ارتقاء سطح آگاهي و تعالي فرهنگ و دانش عمومي دارند، 
باعث گسترش انتشار  آنها در جوامع توسعه یافته گردیده است. آمار 
مطبوعات منتشره در ۴ استان ترک نشین آذربایجان شرقي، آذربایجان 
است.  واقعیت  از  بخشی  گویای   ،۸۶ سال  در  زنجان  و  اردبیل  غربي، 
گفتنی است در سالیان اخیر با شدت گرفتن کنترل وزارت اطالعات 
ایران بر فضای مطبوعاتی، تهیه ی آمار کامل و بروز از وضعیت نشریات 
به سختی صورت می گیرد. از عمده ترین دالیل این بی آماری، قطع 
نشر بسیاری از نشریات تازه تاسیس پس از تنها یک یا دو شماره ی 
آغازین است. بسیاری از این نشریات با توقیف موقت جواز فعالیت خود 

عمال در بالتکلیفی طوالنی مدتی به سر می برند.

هفته   ۳۹ روزنامه،  نشریه)۸   ۷۰ مجموع  از  شرقي:  آذربایجان  استان 
نامه، ۱۵ ماهنامه و ۸ مجله داخلي(؛ %۱۴/۴۷ موارد به زبان فارسي–

چند  صورت  به  موارد   %  ۱۴/۱۷ فارسي،  زبان  به  موارد   ۴۰% ترکي، 
زبانه)فارسي–انگلیسي–عربي( و تنها %۴۲/۱ )۱ مورد( به زبان ترکي 

مي باشد.

استان آذربایجان غربي: از مجموع ۲۶ نشریه)۱۴ هفته نامه، ۴ دو هفته 
نامه، ۴ ماهنامه و ۴ فصلنامه( %۱/۴۶ موارد به زبان فارسي، ۴/۳۸ %به 
زبان فارسي–ترکي، %۵۳/۱۱ فارسي–کردي و %۸۴/۳ کردي مي باشد. 
جالب آنکه این استان نشریه ای کامال ترک زبانه را به خود نمی بیند.
استان اردبیل از مجموع ۲۵ نشریه %۵۲ به زبان فارسي، %۴۴ فارسي–

ترکي و تنها %۴ )۱ مورد( به زبان ترکي مي باشد.
استان زنجان از مجموع ۱۵ نشریه)۱ روزنامه، ۹ هفته، ۴ دو هفته نامه 
و ۱ ماهنامه(، %۳۳/۵۳ به زبان فارسي و ۶۶/۴۶ % فارسي–ترکي مي 

باشد. 

به نشریات  با دقت  اگر  فاجعه دارد.  از عمق  باال نشان  آمار  بر  نگاهي 
بیشتر  که  دریافت  خواهیم  بنگریم،  اندکش  صفحات  آن  با  محلي 
تنها چند  یابند،  انتشار مي  فارسي–ترکي  به صورت  نشریاتي هم که 
ستوني را به مطالب، داستانها و... به زبان ترکي اختصاص مي دهند. 
جالبتر اینکه در استانهاي آذربایجان غربي و زنجان نشریه اي صرفا به 
زبان ترکي انتشار نمي یابد. این را هم باید اضافه کرد که از مجموع 
۱۳۶ نشریۀ منتشره تعداد روزنامه ها به زبان ترکي به تعداد انگشتان 

دست هم نمي رسد.

تأسیس بخش زبان و ادبیات ترکی در دانشگاهها
چندی پیش رسانه ها به نقل از محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز از تأسیس رشته زبان و ادبیات ترکی 
آذربایجانی در این دانشگاه خبر داده و اعالم کردند که قرار است از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ برای تحصیل در این رشته 
دانشجو پذیرفته شود. این نخستین بار است که در ایران برای تدریس زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی به شیوه ای 
آکادمیک تصمیم گرفته می شود. زبان ترکی آذربایجانی همچنین پس از زبان ارمنی، دومین زبان قومی در ایران است 
که در دانشگاه تدریس می شود. اما رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در حالی در دانشگاه تبریز تأسیس می شود 
که در این دانشگاه تعداد کافی تحصیلکرده ادبیات ترکی که قادر به تدریس آن در سطح دانشگاه باشند وجود ندارد. 
به گفته مسئوالن دانشگاه تبریز، هیأت علمی الزم برای تدریس زبان و ادبیات ترکی از میان آن دسته از استادان 
موجود ادبیات فارسی این دانشگاه انتخاب می شود که با ادبیات ترکی هم آشنایی دارند بدین ترتیب، استادان این 
رشته لزوماً متخصص ادبیات ترکی نخواهند بود. همچنین رئیس دانشگاه تبریز در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان 
ایران گفته است که کتب درسی تدوین شده ای برای این رشته در ایران وجود ندارد. رئیس دانشگاه تبریز در پاسخ به 
اینکه چرا با چنین زمینه و پیشینه ای تاکنون زبان و ادبیات ترکی در سطح دانشگاهی در ایران سابقه نداشته، عواملی 
همچون نبود سازوکار مناسب برای اشتغال فارغ التحصیالن رشته زبان ترکی را مطرح کرده است اما فعالین سیاسی 

آذربایجانی دالئل دیگری برای این موضوع مطرح می کنند.
این مشکالت در نهایت باعث گردید معاون آموزشي دانشگاه تبریز در آذرماه سال جاری اذعان بدارد: با وجوداین که 
گروه آموزشي زبان ترکي در دانشگاه تبریز فعال است، اما ظاهراً دانشجویي براي تحصیل در این زمینه مراجعه نکرده 
است. قاسم زاده با بیان اینکه موافقت با تدریس رشته ي زبان ترکي در دانشگاه تبریز در سال ۸۹، مصوب شده است 
گفت: اگر براي تحصیل در این رشته دانشجو معرفي شود، حتما نسبت به تشکیل کالس هاي آن اقدام خواهد شد. 
قاسم زاده با بیان اینکه دانشگاه تبریز بعنوان دانشگاه مرجع تعیین صالحیت براي فارغ التحصیالن زیان ترکي در 
کشور است گفت: فارغ التحصیالن رشته زبان ترکي در کشور آذربایجان، توسط گروه آموزشي این رشته در دانشگاه 
تبریز ارزیابي مي شوند. معاون آموزشي دانشگاه تبریز با بیان اینکه کد رشته ي امتحاني این رشته، براي یک سال 
در دفترچه کنکور درج شده بود گفت: چون شرکت کننده و متقاضي براي این رشته وجود نداشت، پذیرش صورت 
نگرفت. وي با اشاره به فعال بودن گروه آموزشي زبان و ادبیات ترکي در دانشگاه تبریز گفت: متاسفانه اعضاي هیات 
علمي متخصص این رشته نیستند. قاسم زاده با بیان اینکه اکثر حاضرین در گروه آموزشي زبان و ادبیات ترکي داراي 
مدرک دکتري ادبیات فارسي هستند گفت: طبق آیین نامه ي جدیدي که مصوب شده است از خبرگان زبان ترکي، 

بدون توجه به داشتن تحصیالت دانشگاهي، در هیات علمي این گروه آموزشي استفاده خواهد شد.
این  برگزاری  عواقب  و  اصلی  دالیل  به  نسبت  دانشجویان  به خصوص  و  آذربایجانی  فعالین  از  بسیاری  حال  این  با 
کالسها نگاهی تردیدآمیز دارند. به ادعای بسیاری از آنان حکومت ایران درصدد است با برگزاری نمادین این کالسها، 
خود را از زیر فشار انتقادات نسبت به اعمال تبعیض به اقوام ساکن ایران رهایی دهد. این گروه دلیل عدم استقبال 
از واحدهای درسی آموزش زبان ترکی را نه به دلیل عدم اشتیاق دانشجویان، که به نشانه ی اعتراض به چگونگی 
گزینش دانشجویان، نحوه ی تدریس زبان ترکی و اهداف پشت پرده ی آن می دانند. جالب آنکه همزمان بسیاری 
از دانشجویان ترک زبان دانشگاههای آذربایجان و به خصوص تبریز، کالسهای آموزش زبان ترکی را در کانونهای 

دانشگاهی به صورت مستمر برگزار می نمایند.
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گفت وگو با کوروش الهوتی علی فتوتی
همان طور که در خبرها به صورت گسترده ای شاهد بودیم، سال ۲۰۱۱ میالدی سال افزایش 
فشار ها بر اقلیت  مسیحیان در ایران بود. به طوری که حتی مرتضی تمدن، استاندار تهران در آغاز 
سال ۲۰۱۱ از برخورد شدید با پیروان مذاهب و اقلیت های دینی در ایران خبر داد و پس از آن، 
شاهد دستگیری تعداد زیادی از مسیحیان در داخل ایران به اتهام هایی واهی مانند اقدام علیه 
امنیت ملی و تبلیغ دین مسیحیت بودیم. اکنون، در آغاز سال ۲۰۱۲ میالدی گفتگویی انجام 
داده ایم با آقای کوروش الهوتی، بعنوان سخنگوی رسمی  “کلیسای ایران” تا با آخرین وضعیت 
پیروان این کلیسا در ایران بیشتر آشنا شویم. شایان ذکر است “کلیسای ایران” یکی از گروه های 

کنونی فعال مسیحیت در داخل کشور می باشند.

در ابتدا مختصری از آخرین وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بیان فرمایید.
همان گونه که مطلع هستید نوکیشان مسیحی از ابتدای شکل گیری جمهوری اسالمی در ایران 
به عناوین مختلف تحت آزار و اذیت و فشار قرار داشته اند. در این مدت اعضای “کلیسای ایران” 
از سال  پا فشاری خود در فعالیت های کلیسایی و تشکیل جلسات منظم، خصوصا پس  بعلت 
۸۵ که اولین موج دستگیری ها ی اعضای این کلیسا از سوی مقامات امنیتی وقضایی نظام آغاز 
گردید، به صورت متناوب با انواع تهدید و فشار از سوی حکومت روبرو گردیدند . از آنجا که این 
کلیسا در مورد فعالیتهای خود هیچگونه سازشی بامسوالن نظام نکرده، این امر باعث آن شد که 
فشار مضاعفی بر روی اعضای این کلیسا قراربگیرد. این آزارها و فشارها طی دو سال اخیر طیف 
بسیار گسترده تری داشته که حتی منجر به یورش ماموران امنیتی حکومت به جلسات پرستشی 

کلیسا و بازداشت تعدادی از اعضا آن گردید. این فشارها همچنان با شدت ادامه دارد.

ایران” در  از تعداد زندانیان و حکم های صادر شده علیه پیروان “کلیسای  آیا آماری 
دست دارید؟

باید خاطر نشان کنم احکام گوناگون و متفاوتی وجود دارد که در اینجا تنها به تعدادی از آنها 
به عنوان نمونه اشاره میکنم. از اعضای “کلیسای ایران” در حال حاضر کشیش یوسف ندرخانی، 
کشیش کلیسای رشت، به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است. ایشان بیش از دو سال است 
که در زندان الکان رشت بسر می برد و وضعیت نامعلومی دارد. کشیش بهنام ایرانی از اعضای 
ارشد “کلیسای ایران” و کشیش کلیسای کرج که هم اکنون در زندان قزل حصار کرج زندانی می 

باشد. آقای مهدی )یطرس( فروتن که پس از ابالغ حکم یک سال حبس از سوی دادگاه 
شیراز در زندان عادل آباد شیراز دوران محکومیت خود را طی میکند. از دیگر موارد می 
توان به آقای پرویز خلج از اعضای ارشد “کلیسای ایران” در رشت که محکوم به یک سال 
حبس می باشد و در انتظار اجرای حکم بسر می برد نیز اشاره کرد. ضمنا نامبرده از زمان 
دستگیری در سال ۸۵ هم یک پرونده در جریان دارد که هنوز منجر به صدور حکم برای 
ایشان نشده است وبا توجه به رویه ای که دستگاه قضایی ایران در پیش گرفته است، 
احتمال دارد که در صورت اجرای حکم زندان نامبرده برای این پرونده هم حکم سنگینی 
صادر شود. آقای محمد رضا )شاهین( تقی زاده نیز از اعضای ارشد “کلیسای ایران” در 
رشت هستند که محکوم به ۵ سال حبس تعلیقی شده اند. آقای محمد )ویلیام( بلیاد 
از اعضای قدیمی کلیسای تهران که محکوم به یکسال زندان و ۵ سال حبس تعلیقی 
گردیده اند، که در صورت مراجعه به زندان حکم دوم نیز در مورد ایشان اجرا خواهد شد. 
خانم نازلی مکاریان از اعضای کلیسای تهران که به یک سال حبس محکوم شده اند. مورد 
دیگر آقای داود نجات ثابت از اعضای کلیسای رشت که محکوم به ۵ سال حبس تعلیقی 
به دو سال حبس  اعضای کلیسای رشت که محکوم  از  امین پیشکار  آقای  شده است. 
گردیده است و همچنین آقای حامد پیشکار از اعضای کلیسای رشت نیز که محکوم به 
یکسال حبس گردیده است. همچنین آقای علیرضا سیدیان، از دیگر اعضای “کلیسای 
ایران”، که به ۶ سال حبس محکوم شده است و در انتظار اجرای حکم می باشد. باید 
یادآور شوم اعضای دیگری از “کلیسای ایران” هم هستند که پرونده های در جریان دارند 
که بزودی احکام آنها صادر خواهد شد. از جمله آنها می توان از آقای امید کلیبر نژاد 
از تهران و خانم مریم ترک کجوری )همسر کشیش بهروز صادق خانجانی( و همچنین 
آقای افشین وفاداران و آقای مصطفی زنگویی بوشهری از یزد که ایشان در حال حاضر از 

تحصیل در دانشگاه نیز محروم شده است، نام برد. 

از آخرین وضعیت کشیش ندرخانی چه اطالعی در دست است؟ پیش بینی شما 
ازسرانجام این پرونده چیست؟ 

طبق اخبار غیر رسمی که در مورد ایشان وجود دارد پرونده کشیش یوسف ندرخانی را در 
حال حاضر مسکوت قرار داده اند. ولی آنچه که مسلم است ایشان هنوز محکوم به اعدام 

 سخنگوی کلیسای ایران
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به اتهام ارتداد هستند و با وجود تمام تبلیغاتی که رژیم ایران در مورد این پرونده انجام داده، هیچ گونه تغییری در حکم صادر شده ایجاد نگردیده است و خطر اجرای حکم اعدام در مورد 
ایشان همچنان وجود دارد. وکالی ایشان همچنان در حال پیگیری پرونده می باشند. آن گونه که عملکرد مسوالن نظام در موارد مشابه دیده شده است، سعی براین است که با مسکوت 
گذاشتن این پرونده از حربه گذشت زمان برای کم رنگ شدن حساسیت موضوع از دید جامعه جهانی استفاده کنند. به نظر می آید قصد دارند از فشارهای بین المللی موجود خالصی یابند 
و در زمانی مناسب نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. تا این لحظه هیچ کاری که نشان دهنده تغییر حکم باشد انجام نشده است. اگر این خبر که فرصت داده شده تا به هرطریق کیش 
یوسف ندرخانی را وادار به توبه و بازگشت به اسالم نمایند صحت داشته باشد به نظر من شرایط برای آقای ندرخانی در زندان سخت تر و خطرناک تر خواهد شد. چون با این دستور العمل 
دست مسوالن زندان رشت برای انتخاب روش توبه دادن باز گذاشته شده است و در نتیجه خطر شکنجه و آزار جسمی و روحی شدید کشیش یوسف ندر خانی نیز افزایش خواهد یافت و 
چه بسا اجرای حکم از طریق شکنجه میسر شود. بهر حال جوامع بین المللی باید آگاهانه و با هشیاری نسبت به این بازی جمهوری اسالمی واکنش نشان دهند وهرگز نباید این فرصت 

به حکومت ایران داده شود که به نقض آشکار حقوق بشر در کشور ادامه دهد. 

اخیرا حکم جدیدی در مورد کشیش بهنام ایرانی توسط جمهوری اسالمی صادر شده است. در مورد پرونده و احکام ایشان چه اطالعاتی وجود دارد؟ 
در مورد کشیش بهنام ایرانی الزم می بینم توضیحات بیشتری بدهم. کشیش بهنام ایرانی از اعضای ارشد “کلیسای ایران” و کشیش ناظر “کلیسای ایران” در کرج هستند. ایشان در سال 
۸۵ در اولین مرحله از دستگیری های گسترده اعضای “کلیسای ایران” توسط ماموران امنیتی چندین روز در بازداشت بسربرده است. پرونده ایشان منجر به صدور حکم ۵ سال حبس 
تعلیقی به جرم اقدام علیه امنیت ملی گردید. وی پس از آن همچنان به فعالیت های خود ادامه داد تا اینکه مجددا در سال ۸۸ در یورش ماموران امنیتی به منزل یکی از اعضای کلیسای 
کرج دستگیر گردید که این دستگیری با توهین و ضرب و شتم همراه بود. پس از آن نامبرده چند ماه بدون هیچگونه مجوز قانونی در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثیقه آزاد گردید. 
وی مجددا در پرونده جدیدی که برای ایشان مطرح شد، محکوم به یک سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام گردید و مجددا جهت اجرای حکم دستگیر و به زندان قزل حصار کرج منتقل 
شد. در حال حاضر ایشان همچنان در این زندان در بند مخصوص اشرار و در شرایط بسیار نامناسب نگهداری میشود و تا آنجا که حتی در این بند افرادی مامور ضرب و شتم و آزار و اذیت 
وی شده اند. الزم به ذکر است که مقامات قضایی حکم ۵ سال حبس نامبرده که مربوط به یک پرونده دیگر بوده و بصورت تعلیقی صادر شده بود را هم در مورد ایشان به اجرا در آورده 
اند. ایشان باید همچنان تا ۵ سال آینده در زندان بسر ببرند. الزم به ذکر است که در مورد کشیش بهنام ایرانی و سایر افرادی که احکام آنها صادر شده و از آنها یاد شد مسذله ارتداد در 

احکام انها از سوی مقامات قضایی مورد بررسی قرار نگرفته و بیم آن می رود که از این مورد سواستفاده شده و احکام مشابه حکم کشیش یوسف ندرخانی صادر شود. 

در پایان اگر مواردی وجود دارد که الزم میدانید به نمایندگی “کلیسای ایران” به آن اشاره شود، لطفا آنها را ذکر فرمایید. 
الزم است اعالم کنم آنچه که مسلم است جمهوری اسالمی ایران تا به امروز به هیچ یک از قوانین و قواعد انسانی و بشری که از سوی سازمان های بین المللی تحت عنوان حقوق بشر 
تنظیم و تدوین شده حضور نداشته و هیچ نرمشی نیز در این مورد از خود نشان نداده است. “کلیسای ایران” این امر را حق خود می داند که در صورت لزوم و ادامه فشارها از سوی حکومت 
ایران برای احقاق حق اعضای خود از مقامات جمهوری اسالمی با ذکر نام در تمامی مجامع حقوقی بین المللی و حقوق بشری اعالم شکایت و طرح دعوی نماید و در این راه از کلیه مجامع 

بین المللی و دولت های آزاد اندیش در خواست همکاری می نماید. 
در انتها قصد دارم توجه مسوالن نظام جمهوری اسالمی را به گفتاری از امام شیعه حسین بن علی جلب نمایم. این امام شیعه که جمهوری اسالمی خود را پیرو مکتب و جنبش عاشورایی 
وی و بقای نظام را در زنده نگه داشتن یاد او میداند در یکی از سخنان خود گفته است “اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید” اگر خط مشی حکومت ایران بر اساس تفکر امامان خود است 
باید برای افراد آزاده و آزاد اندیش که در جامعه ایرانی وجود دارند جایگاهی قایل باشد. حتی اگر این افراد به زعم ایشان بی دین و مرتد باشند، چه رسد به افرادی که دارای تفکر الهی 
ولی غیر اسالمی باشند. باز هم یاد آور می شوم که حکومت جمهوری اسالمی عمال به هیچ یک از قوانین و مناسبات حقوق بشری پایبند نبوده واین از عملکرد این نظام در مورد افرادی 
مانند کشیش یوسف ندرخوانی و سایر افراد مشابه کامال مشخص است و جوامع بین المللی نباید فریب اعمال ریا کارانه جمهوری اسالمی را بخورند. از وقتی که در اختیار من گذاشتید 

بسیار سپاسگزارم. برکت خداوند با شما باشد.
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ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر آذرماه

که  روند  این  یافت.  تداوم  ایران  در  بشر  حقوق  سیستماتیک  نقض  نیز   ۱۳۹۰ ماه  دی  در 
هم چون گذشته مربوط به حوزه ها و بخش های مختلف بود، عالوه بر اینکه ریشه در رفتار 
طبقه ی حاکم دارد، بی تردید بخش نه چندان کوچکی از آن نیز با معضالت فرهنگی جامعه  ی 

ایرانی رابطه  ی مستقیم دارد.

از  آغاز سال جدید میالدی)کمتر  از  اینکه دستکم ۵۶ تن  بر  در طول ماه گذشته و عالوه 
بیست روز( توسط دستگاه قضایی-امنیتی در نقاط مختلف کشور از راه حلق آویز اعدام شدند،  
قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقالب تهران، خود به تنهایی سه حکم مرگ صادر 
کرده است. بر همین اساس جواد الری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که دیوان 
عالی پرونده  ی ایشان را به علت نقص به این شعبه بازگردانده بود، مجدداً از سوی وی محارب 
آمریکایی  میرزایی حکمتی، شهروند  امیر  اعدام محکوم شد. هم چنین  به  و  شناخته شده 
ایرانی تبار نیز به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. از سوی دیگر نیز حکم اعدام وحید 

اصغری، فعال سایبری با گذشت یک ماه از برگزاری دادگاه به وی ابالغ گردید.

مضاف بر این علی و حبیب افشاری، دو شهروند اهل مهاباد به اتهام محاربه از طریق فعالیت 
تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام، از سوی دادگاه انقالب این شهر به اعدام محکوم 

شدند.
در رابطه با صدور احکام اعدام برای فعالین سایبری)معروف به پرونده ی مضلین(، خانواده ی 
سعید ملک پور هم، از تایید حکم اعدام او در شعبه ی ۳۲ دیوان عالی کشور خبر داده و اعالم 

کردند جان این زندانی در خطر است.

مورد  در  ارشاد  مسئوالن  گزارش های  به  بنا  کشور،  عمومی  فرهنگ  شورای  دیگر  سوی  از 
وضعیت "خانه سینما" داوری کرد و در نهایت این نهاد صنفی را غیر قانونی دانست پس از آن 

نیز شورای عالی سینما با رأی حداکثری تصمیم به انحالل خانه سینما گرفت.

این اقدام واکنش های متعددی را در پی داشت. منجمله اینکه اعضای هیئت مدیره ی این 
نهاد صنفی شکایتی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که برای رسیدگی به یکی 
از شعب ارجاع شد. خواسته ی شاکی در پرونده، صدور دستور موقت عدم اجرای این تصمیم 
وزارت ارشاد و سپس ابطال آن بود که  دیوان عدالت اداری این خواسته را موجه ندانسته و 
آن را رد کرد و در ادامه نیز بحث رسیدگی به ماهیت امر که همان ابطال تصمیم وزارت ارشاد 
است در دستور کار قرار گرفت. بسیاری از اهالی این حوزه نیز بهُ طرق گوناگون به این اقدام 
اعتراض کرده که تنها برای نمونه می توان به اقدام اعتراضی بهمن فرمان آرا، کارگران نامی، 
با پس فرستادن سه سیمرغ بلورینی که از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود به دفتر این 
جشنواره، اشاره داشت. خانه سینما از سال ۱۳۷۲، با عضویت تعدادی از خوِد هنرمندان در 
هیات مدیره ی آن و با در اختیار گرفتن مکانی در محدوده ی خیابان "بهار" در تهران؛ فعالیت 

رسمی خود را آغاز کرد.

در آستانه ی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی هم، بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن 
سیاسی- مدنی شدت گرفته است و در این خصوص بایستی به بازداشت سهام الدین بورقانی، 
مهدی  پاکمهر،  پیمان  سلیمانی نیا،  محمد  صادقی،  آرش  دوکوهی،  پرستو  رسولی،  مرضیه 
خزعلی، سعید مدنی، فاطمه خردمند، محمود دردکشان، احسان هوشمند و بازداشت و احضار 

بسیاری دیگر اشاره کرد.

بازتاب ویژه ی برخی اخبار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی

شبکه های  و  رسانه ها  در  که  می پردازد  بشری ای  حقوق  گزارش های  به  رو،  پیش  قسمت 
اجتماعی بازتاب ویژه ای یافته اند. این توجه ویژه در حالیست که این گزارش ها بعضاً ممکن 
است حجم کمتری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر اخبار منتشر شده در ماه را به خود 

گزارش آماری وضعیت حقوق بشر ایران - دی ۹۰
اختصاص داده  باشند.

در این خصوص و همزمان با اختالالت مکرر اینترنت در کشور و قطعی وی پی ان ها، سخنگوی 
انجمن نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد که به زودی شبکه ی اینترنت ملی (اینترانت( در ایران 
راه اندازی می شود و با افتتاح اینترنت ملی، ارتباطات اینترنتی ایران با اینترنت جهانی قطع 
خواهد شد که این موضوع با توجه به نگرانی کاربران اینترنت از قطعی ارتباطشان با اقصی 

نقاط جهان، با حساسیت ویژه ای دنبال شد.

هم چنین جمعی از هنر دوستان که به مناسبت ۸ دی ماه زادروز فروغ فرخ زاد جهت گرامی  
داشت این شاعر شهیر به گورستان ظهیرالدوله مراجعه نمودند، با در بسته و ممانعت نیروهای 
نظامی مواجه شدند. نیروهای امنیتی خطاب به خیل دوستداران فروغ فرخ زاد تاکید کردند که 

قبرستان ظهیرالدوله تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد.
از سوی دیگر آزادی بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که 
سرانجام پس از هفت سال حبس عصر روز ششم دی ماه مصادف با سالروز تولد خود از زندان 
از سن ۱۹ سالگی  واقع شد. وی  افکار عمومی  توجه  نیز، مورد  آزاد شد  رجایی شهر کرج 
همواره در بازداشتگاه های مختلف کشور حضور داشته است در مجموع ۱۱ سال از عمر خود 

را در زندان های جمهوری اسالمی بدون مرخصی سپری کرده است.

عدم پرداختن رسانه ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش های حقوق بشری

موجب  عمومی  ذائقه ی  هم چنین  و  رسانه ای  نابرابر  گذاری  سیاست  مواقع  از  بسیاری  در 
می شود که برخی از اخبار مورد کم توجهی و حتی بی توجهی واقع شوند؛ این بخش که به 
نوعی در تقابل با بخش قبل قرار می گیرد، به این دسته از گزارشات حقوق بشر اختصاص دارد. 
واضح است که این نوع رفتار گزینشی اهالی رسانه و فعالین شبکه های اجتماعی همسویی 
خواسته یا ناخواسته ای با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه های حامی دولت نیز برقرار کرده است.

در این خصوص پیش از هر چیز بایستی به آتش سوزی در مرکز نگهداری کودکان معلول 
بوشهر که ۳ کشته و ۱۸ مجروح برجای گذاشته است، اشاره داشت. در این مرکز چهل کودک 
نگهداری می شوند. این چندمین حادثه ی آتش سوزی در کشور، طی سال های اخیر است 
که کودکان را قربانی می کند. پیش تر و در پی آتش سوزی در مدرسه ی رحیمی روستای 
"درودزن" مرودشت از توابع شیراز، تمامی کودکان حاضر در یک کالس درس آسیب جدی 

دیده  بودند.
هم چنین نیروهای امنیتی و انتظامی ایران بیش از ۶۰ تن از شهروندان ُکرد را که در اعتراض 
به کشته شدن غیرنظامیان ُکرد در ترکیه به موجب حملهٔ هوایی ارتش این کشور، در مقابل 
کنسولگری ترکیه در شهر ارومیه دست به تجمع زده بودند؛ بازداشت کرده است؛ در پی حمله 
هوایی ارتش ترکیه به کاروان غیرنظامیان در روستای کردنشین اولودره در استان شیرناک 

۳۵ تن کشته  شده  بودند.

خانواده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی نیز، می گویند که مقام های قضایی با وجود پایان 
اعتصاب غذای او به وعده هایشان برای رسیدگی به پرونده عمل نکرده اند. آقای شهابی که از 
خردادماه سال ۱۳۸۹ به صورت بالتکلیف در زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به شرایط 
خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از چند روز و به علت وخامت حالش به بیمارستان 

منتقل شد.

در ماه گذشته همینطور شاهد اعتصابات و تجمعات کارگری پرشماری بودیم. این اعتراضات 
در حالی صورت می گیرد که کارشناسان ضمن اشاره به افزایش بی رویه ی نرخ خط فقر اعالم 
کرده اند که بیش از ۸۰ درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می کنند.

ازدواج در کشور گله مند  باالرفتن سن  از  برخی مسئوالن  و در شرایطی که  از سوی دیگر 
هستند، آمارها حاکی از این است که ۸۰۰ هزار نفر در سن کمتر از ۱۸ سال در ایران متاهل 
شدند. هم چنین در ماه گذسته مدیر کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج پنج دختر زیر ۱۰ 
سال در استان هرمزگان خبر داد. این رقم مربوط به سه واقعه در شهرستان میناب، یک واقعه 

در شهرستان بندرلنگه و یک مورد در شهرستان بندرعباس است.

یک رویداد مثبت

وقوع  به  حوزه  این  در  نیز  مثبتی  اتفاقات  ندرتاً  بشر  حقوق  نقض  پرشمار  اخبار  میان  در 
می پیوندد. در این خصوص و در ماه گذشته با بخشش اولیای دم، یک نوجوان بزهکار به نام 
فرشید )در کرمان( که ۱۸ ماه پیش هنگام بازی، دوست خود را به قتل رسانده بود، از اعدام 

 در این نوشتار ۲۴۱ گزارش حقوق بشری منتشره دیماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد 
بررسی قرار گرفته است. و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده 
و  اخبار  حقوقی  بررسی  شود.    تقویت  گزارش  در  نیز  آموزشی  جنبه های  است 
گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را 
اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر 

نکات برجسته این گزارش دانست .
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نجات یافت.

جا دارد که از این تصمیم بشر دوستانه ی اولیای دم که اقدامی موثر در جهت منسوخ شدن 
مجازات مرگ، خصوصاً برای افراد زیر ۱۸ سال، است؛ تجلیل نمود.

برخی مستندات حقوقی و قانونی پیرامون موارد گزارش آذرماه

امروزه خالء "آموزش" در حوزه ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می شود و این در 
حالیست که بحث "اطالع رسانی" در این حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در 
این بخش و با هدف شناساندن این خالء، برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته، 

از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می شوند.

طبق ماده ی ۳ اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ی ۶ اعالمیه حقوق مدنی-سیاسی، 
حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می آید و این حق بایستی به موجب قانون 
نیز حمایت شود. بند ۲ ماده ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و 
مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات الزم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ 
در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می کند. حال آنکه طی کمتر از بیست روز بیش از 
۵۳ تن در ایران اعدام شده، و دستکم ۶ نفر به اتهامات سیاسی- امنیتی با حکم مرگ مواجه 
شده اند. عالوه بر این بایستی اجرای احکام در مالءعام را که موجب هتک حرمت و حیثیت 

اعدامیان و بازتولید خشونت در جامعه می شود؛ به طور خاص مدنظر قرار داد.

از سوی دیگر ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج 
محسوب می شود که در بند ۲ ماده ی ۱۶ اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم 
به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب های جدی اجتناب ناپذیر 

دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می کند، به بار می آورد.

جلوگیری از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و 
با جدیت تمام آن را دنبال می کند، نقض ماده ی ۱۹ اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین 
المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم چنین بخشی از بند ۲۵ اعالمیه هزاره نیز به تضمین 
آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آن ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطالعات، 

تاکید دارد.
ممانعت از فعالیت "خانه سینما" و تصمیم بر انحالل این تشکل صنفی هم نقض بند ۱ ماده ی 
۲۰ اعالمیه جهانی حقوق بشر که بر آزادی مجامع و انجمن های مسالمت آمیز تاکید می ورزد، 
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی  است. در این خصوص بخش الف ماده ی ۱۵ میثاق بین 
و فرهنگی نیز شرکت  در زندگی  فرهنگی  را برای عموم، به رسمیت شناخته است و بند ۱ 
ماده ی ۲۷ اعالمیه جهانی حقوق بشر به حق فعالیت آزادانه ی اشخاص در زندگی فرهنگی 

اجتماع تاکید می نماید.

عالوه بر این با باالرفتن خط فقر که بیش از هر چیز دامان طبقه ی کارگری در هر کشور را 
می گیرد،  مواجه هستیم. عدم تامین نیازی های حداقلی کارگران نقض صریح بند ۱ ماده ی 
۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخش الف ماده ی ۷ میثاق بین 
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه 

تاکید می ورزد، است.
و  برای مدتی طوالنی  را  زندانیان  برخی  اطالعاتی در شرایطی  امنیتی-  نیروهای  هم چنین 
نامحدود در بالتکلیفی قرار می دهند)برای نمونه همان طور که پیش تر هم گفته شده بود، 
بایستی به آقای رضا شهابی، فعال کارگری اشاره داشت که قریب به ۲ سال است در شرایط 
بالتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد( که طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی و  بند ۲ و ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دستگیرشدگان بایستی 
حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی شان تشکیل و در اسرع وقت به 
محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد 

حاضر شوند.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران، در محدوده زمانی دیماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۴۱ گزارش از سوی حداقل ۵۳ منبع 

خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۲۴۱ گزارش دیماه، تعداد ۴۴۰۳ مورد نقض حقوق که ۱۴۳۹ مورد آن 

نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
نقض  المللی،  بین  معاهدات  وجود  عین  در  که  است  حقوقی  نقض  آن  مورد   ۲۹۶۴ تعداد 

بنیادین حقوق بشر محسوب نمی شود؛ ارزیابی شده است،

اقدام  حکومت،  سیاستگذاری های  از  مستقیم  تاثیر  علیرغم  که  حقوقی  نقض  موارد  عمده 
مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از 

قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.

فعالیت  به  ایران  دولت  اجازه  عدم  به  توجه  با  می آید  پی  در  که  گزارش هایی  است  بدیهی 
مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در 
موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می شود باید اشاره 
کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران میزان ۳۱ درصد گزارش های این 
ماه را ارائه و مستند کرده اند، رسانه های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۶ درصد و سایر 
منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۳ درصد گزارش ها را منتشر کرده اند که بدیهی است بخش 
آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش های سایر 
گروه های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می کند.

"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۱۳درصد افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۲۳درصد افزایش داشته است."

مشروح آمار

کارگری:

در آبان ماه سال جاری ۴۶ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۳۶ گزارش از آن گزارش هایی را 
در بر می گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری های حکومت 

و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۹۸۶ مورد است.
بر اساس این گزارش ها ۳۲۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج 
شدند، در مجموع ۴۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه 
بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۱۶ ماهه پرداخت حقوق کارگران 

نساجی مازندران بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن 
و ۸ تن نیز زخمی شدند و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۸ تن از فعاالن کارگری را 
بازداشت و ۱۳ تن از فعالین کارگری نیز از سوی دستگاه قضایی به ۵۸۳ ماه حبس و ۶۳ 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۲درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۵۲درصد 

بوده ایم."

اقلیت های مذهبی:

اقلیت های  حقوق  نقض  مورد   ۷۲ تعداد  شده،  ثبت  گزارش   ۱۴ مجموع  از  گذشته  ماه  در 
مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج 

شد.
بهایی، اهل سنت، اهل حق و  از شهروندان  بازداشت ۲۳ تن  به  آمار مربوط  این  از  بخشی 
مسیحی بوده است هم چنین ۷ تن از اقلییت های مذهبی به ۳۰۰ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه 

حبس تعلیقی محکوم شدند.
احضار ۳۵ شهروند به دادگاه انقالب و تخریب و یا پلمپ اماکن بهائیان از جمله موراد نقض 

حقوق اقلییت های مذهبی در طی ماه جاری بوده است.
مذهبی  اقلیت های  حقوق  نقض  قبل  سال  مشابه  ماه  در  آن  مقایسه  با  و  فوق  آمار  "طبق 
۴۶درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری 

حاصل نشده است."

اقلیت های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۳ مورد نقض حقوق اقلیت های قومی 
در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می توان به بازداشت ۷۹ شهروند و محکومیت ۷۴ از سوی دستگاه قضایی یک 



13
90

ی 
 د

- 
ح

صل
ط 

خ

29

تن از اقلییت های قومی را به ۶۳۹ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعیلقی و ۱۰۷۰ ضربه 
شالق محکوم کرد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت های قومی ۵۰درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۲درصد 

را شاهد بوده ایم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۱ مورد نقض حقوق اصناف در ایران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

پلیس اماکن ۸۹ لباس فروشی را پلمپ و دادگاه انقالب یک معلم را احضار و ۹ تن دیگر را 
به ۴۲ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۴۴درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۸۰درصد را 

شاهد بوده ایم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران 
توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به  بازداشت دو فعال فرهنگی، ممانعت از نشر دو اثر فرهنگی هنری و 
ممانعت از اجرای ۲ برنامه فرهنگی اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۳۰درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۸درصد را 

شاهد بوده ایم."

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط 
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این رسته حقوقی می بایست به بازداشت یک فعال حقوق زنان و محکومیت یک تن دیگر 
به ۳۶ ماه حبس تعزیری اشاره کرد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۳۳درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده 

است."

کودکان:

 ۴ مجموع  از  گذشته  ماه  گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق کودکان در در 
ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

محکومیت یک نوجوان بزهکار به اعدام در شیراز و ازدواج پنج کودک زیر ۱۰ سال و قتل 
دو کودک توسط والدینشان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۵۰درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۵درصد را 

شاهد بوده ایم."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۳۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۱۵ مورد صدور و اجرای حکم اعدام 
در زندان ها و یا در مالء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ایران استخراج شد.
در دی ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۳۰ شهروند به اتهام های مواد مخدر، 
قتل، محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۷۵ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد 

مخدر، تجاوز و سرقت اعدام شدند.
۱۲ تن از محکومین نیز به اتهام های چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در مالء عام 

اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲۷درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۰درصد 

را شاهد بوده ایم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۱ مورد نقض حقوق دانشجویان در 
ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این گزارش ها بازداشت ۷ دانشجو و محکومیت ۲ دانشجو به ۶ ماه حبس تعزیری و ۳۶ ماه 
حبس تعلیقی محکوم شدند و از سوی دیگر نیز ۴ تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در 

دانشگاه محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۵درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۱درصد را 

شاهد بوده ایم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۳۸ مورد نقض حقوق زندانیان در 
ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

مورد عدم  زندانیان، ۱۷  و شتم  یا ضرب  و  مورد شکنجه  به ۱۶  مربوط  تعداد گزارش  این 
رسیدگی پزشکی، ۲۱ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۳۶ مورد نقل و انتقال اجباری و ۱ 

مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۱۱ مورد بالتکلیفی و ۴ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان 

لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۹درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۹درصد را شاهد 

بوده ایم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۶۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۹ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه 
و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۲۳ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۹ تن احضار به اطالعات و دادگاه 
انقالب و ۱۰ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۲۵ تن از فعالین 
نیز جمعا به ۱۰۵۱ ماه حبس تعزیری،۱۰۴ ماه حبس تعلیقی و ۱۴۴ ماه محرومیت از حقوق 

اجتماعی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۵درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۲درصد 
را شاهد بوده ایم." در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۲  درصد نسبت به سال 
گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷  درصد را شاهد بوده ایم.
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بررسی آمار

نمودار ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته ها در دی ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می کنید، زندانیان با ۲۷درصد و حوزه اندیشه و بیان با ۲۴درصد به ترتیب 

در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
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در ادامه می توانید نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استان ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
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در پایان برای مقایسه آماری دی ماه۹۰ با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.




