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 خدمت با چشم داشت”و “ سرزمین جنایت بدون مکافات”صابر در بلوچستان؛ 
مردم بلوچستان عنوانی اشتباه برای این مقاله و در کل این شماره است، اینـــــــجـا      محمد امیر هشتگردی :    

استان سیستان و بــلوچستان است و هر چند بلوچستان اشاره به مناطق جنوبی تر استان و اصطالحاً بلوچ نشیـن  
دارد، با اینحال پیوندها و تنیدگی ها در این منطقه آنقدر باال است که نمی توان سیستان و سیستانی ها را از بلوچ 
ها و بلوچستانی ها جدا کرد، به نظر من در بسیاری از مشکالت و محرومیت ها )اگر نگوییم همه!( شـهـرونـدان       

 سیستانی یا زابـــلی هم پا به پای بلوچها رنـج میکشند و روا نیست آنــها را از یکدیگر جدا کنید.  

  بلوچستان مظلوم است نه محروم؛ در گفتگو با عبدالسالم بزرگ زاده
به نظر بنده در بطن گفتگوی آقای عبدالسالم بزرگ زاده کامال مشخص است کـه ایشـان       :  عبدالستار ساالرزهی

پرده پوشی و فرار از واقعیات میکنند، حاال به خاطر شرایط امنیتی آنجا یا به واسطه اینکه ایشان مدیـر رده بـاالی       
ا ه ر  دولتی بوده اند حاال به خاطر مصلحت خود یا اعتقادات واقعی سیاسی سعی می کنند کم کاریهای حکومت را الپوشانی کنند و مشکالت این منطق

ده است ل شهم ناچیز جلوه دهند، برای مثال ایشان در مورد پدیده شهروندان بی شناسنامه بلوچ میگوید متاسفانه برخی از شناسنامه ها در مواقعی باط
امـگـی   اسنـ که بخشی از این رخدادها  به رای گیریها بر می گردد و به کاندیداها یعنی حتی به این اظهارات مولوی عبدالحمید که به این پدیده بی شن

  دارند پرهیز کند. عیتبلوچ ها اعتراض کرده است رنگ موقتی و غیرجدی میدهد! به نظرم خط صلح باید از گفتگو با افرادی که معذوریت یا مالحضاتی برای بیان واق

صلح
ط 
 خ

  تغییر جایگاه و نقش زن بلوچ
به نظرم آقای بلیده ای تخصصی در موضوعی که نسبت به آن قلم زده اند ندارند، بر اساس صحبتـــهای ایشان حکومت عــامل تغییـر  سروناز چیتگر:  

فرهنگ در بلوچ ها و به حاشیه راندن زنان شده است، اگر این نظریه آقای بلیده ای را درست فرض کنیم پس سوال پیش مـی آیـد کـه در ر یـم               

ـ    شاهنشاهی که حکومت از مدعیان حقوق زنان بود و گامهای زیادی برای بازگرداندن زن ایرانی به بطن جامعه و امور اجرایی داشـت چرا وضعیت ان زن

شاخصـه   بقهبلوچ فرقی با االن نمی کرد ؟ آیا درست تر این نیست که تصور کنیم زن مورد اشاره در مقاله آقای بلیده ای زن عشایر بلوچ است و این طـ

ن طالبان که سرپیچی از فرامین حکم مـرگ    زماهای خود را دارد و نـــمی توان آن را زنی نماینده طبقه شهرنشین دانست، این طبقه عشایر حتی در افغانستان که به کوچی ها معروفند در 

شین که صد سال است از اجـتـمـا  و          هرنرا می آورد باز زندگی و جامعه خود را داشتند و حتی حجاب به سر نمی کردند، پس زن مورد نظر آقای بلیده ای زن عشایر است نه زن طبقه ش

 بلوچستان کنار رفته است، به نظر من انداختن گناه این مشکالت فرهنگی به گردن حکومت مسئله ای از حقوق زنان حل نمیکند.حضور در آن در مناطق سنتی چون 
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 دیده بان
  سال  1سال حبس(،  مهدی عبیات دانشجوی زندانی )پس از تحمل  4محمدرضا پورشجری )سیامک مهر( وبالگ نویس زندانی )پس از تحمل

 روز بازداشت و بطور موقت(، از زندان آزاد شدند. 58حبس( و صبا آذرپیک روزنامه نگار )بعد از 

 های کار مخالف است. گوید که دولت حسن روحانی با طرح تفکیک جنسیتی در محیط معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران می 

 ها به شورای عالی امنیت ملی خبر داد. گذاری سالمت ایران روز جمعه از ارسال گزارر وضعیت پارازیت رییس دبیرخانه شورای سیاست 

  ضربه  ۴4تنها متهم پرونده شکنجه و قتل ستار بهشتی، پس از آنکه اتهام قتل عمد از پرونده ار حذف شد، به سه سال حبس، دو سال تبعید و
 شالق محکوم شد.

  ،کارگران معدن سنگ آهن بافق اعتراضی گسترده را در طلب حقوق صنفی خود آغاز کردند که با واکنش های پلیسی و غیرقانونی روبه رو شد
 تن بازداشت شده اند 9در طی این اعتراضات دست کم تاکنون 

 نگاران شدیدا  گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران به دلیل موج تازه دستگیری و محکومیتهای سنگین برای فعاالن و روزنامه
 انتقاد کرد.

  در شهرداری تهران گقته در اجرای احکام اسالم نباید از اتهام “ تفکیک جنسیتی”صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه با دفا  از اجرای طرح
 ترسید. “ ماندگی ارتجا  و عقب”

 گزارر شده است کارخانه پارسیلون خرم آباد از تولید کنندگان قدیمی نخ بسیاری از کارگران را اخراج کرده و همچنین دو سال است که حقوق  
 کارگران باقیمانده را پرداخت ننموده است.

  خبر داد. “اندازی واحد ضداغتشار زنان در تهران راه”فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از 

  را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتما  و تبانی علیه  “سراج الدین میردامادی”دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی،  18شعبه
 امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد.

 ساله اهل قزوین به اتهام همجنسگرایی توسط پلیس فتا و مفاسد اجتماعی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ۰۳فرد شهروند  امیر جباری 

 پور، زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج بسیار وخیم گزارر شده است، شاهدان  شرایط جسمی کیخسرو شرفی
 میگویند خطر جانی او را تهدید میکند.

  حکم قطع چهار انگشت دست راست فردی که متهم به سرقت بود در مالء عام در شهرستان ابرکوه استان یزد با حضور مسئولین قضایی و
 انتظامی به اجرا درآمد. 

  مرداد ماه جاری، اجرای حکم شالق دو متهم به اخالل در نظم عمومی، چاقو کشی، ایجاد رعب و وحشت و شرارت در شهرستان قدس  ۱1روز
 با حضور مسئوالن قضایی و انتظامی در مالء عام انجام شد.

  در شهرستان لنده با حضور “ شرکت در نزا  دسته جمعی و ضرب و جرح و اخالل در نظم و امنیت عمومی”حکم شالق یک محکوم به اتهام
 عام اجرا شد.  مردم این شهرستان در مالء

  دادگاه عمومی قزوین دو تن از عکاسان قزوینی به اتهام  1۳۱با شکایت رئیس سازمان میراث فرهنگی قزوین و بر اساس حکم اولیه شعبه
 ضربه شالق محکوم شدند. ۴8جمعا به  “توهین”

  نفر نیز پرونده  ۱۳۳نفر دستگیر شدند که به برخی تذکر داده شد و برای  4۳۳حجت االسالم صادقی نیارکی اعالم کرد: در ایام ماه رمضان
 ها نیز اجرا شد. ها رسیدگی و حکم شالق آن ساعت به پرونده آن ۱4تشکیل شد که ظرف 

 .علی چراغی، کارگر دستفرور در پی درگیری با ماموران گشت سد معبر شهرداری جان خود را از دست داد 

  نفر در طرح سالمسازی دریا در تابستان امسال  ۴۱۱سرهنگ محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس امنیت اخالقی نیروی انتظامی از دستگیری
 خبر داد.

  لطفا با صندوق پستی کرج ”تعداد زیادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری امسال شرکت کرده بودند، به جای دریافت نتایج، با عبارت
 روبرو و بدین ترتیب از تحصیل محروم شدند.“ مکاتبه و یا  مراجعه نمایید

 ماه در سلول  9شناسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، با وجود پایان یافتن بازجویی، همچنان و افزون بر  زهرا زهتابچی، کارشناس ارشد جامعه
 انفرادی محبوس است. 

  سال زندان حکم صادره شعبه یک دادگاه انقالب اهواز برای چهار فعال سیاسی عرب اهل اهواز که بیش از دو سال در حبس به  ۱۳حبس ابد و
 سر می برند بود.

 د.بودند با اکثریت آرا به اعدام محکوم کردن  قضات دادگاه کیفری استان تهران چهار جوان ایرانی را که به تعرض به زنی اندونزیایی متهم شده 

 جوان اهل روستای لیوان شرقی از توابع شهرستان بندرگز استان گلستان مورد تجاوز قرار گرفت. 4ای توسط  کودک هشت ساله 

 ا های زندانیان اعدامی مقابل زندان، تعدادی از زندانیان این زندان در درگیری ب در پی شورر در زندان قرل حصار کرج و همچنین تجمع خانواده
 یگان حفاظت این زندان کشته و زخمی شدند.

  در ( 1۰9۱نفر در سال گذشته ) 88رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه خودکشی در سطح کشور افزایش یافته، افزود: چهار هزار و
 اند.  اثر خودکشی جان باخته

  دادگاه انقالب کرج با استفاده از قانون مجازات اسالمی قدیم، برای موکلش حکم  1وکیل ار نگ داوودی طی ماه گذشته با خبر شد که شعبه
 اعدام صادر کرده است.

  شهروند ایرانی در مردادماه در اقصی نقاط کشور اعدام شدند. ۰9دست کم 

 دیده بان



دختران روستای شین آباد به مدرسه رفتند تا به مبارزه با جهل 

بپردازند، اما در ابتدای راه مبارزه، نفیر آتش نصیب شـان شـد.     

آنها  مدرسه رفتند تا چرخ نیلوفــری را به زیـر آورنـد، امـا          

غـــافل از اینکه آتش به جان آنها می افتد. آنها توانا بود هـر     

که دانا بود را باور کردند، اما بی خبر از نادانهای توانا بـودنـد.     

 کسانی که دانایی اداره مدرسه ای را ندارند.

سوختن مکرر عزیزان دانش آموز در مناطق فقیر کشور تجـربه 

 ای است که جهل اداره کنندگان را به ســادگی اثبات می کند! 

شین آباد با مدرسه محقرر اما با مردمانی بس آگاه که بـیـن     

دختران و پسرانشان فرقی نمی شناختند و نمی شناسند؛ آنـهـا   

توانایی و دانایی را برای همه دختران و پسران طلب می کردند. 

با ایـن حـال شـایـد           

فرامور کرده بودند که 

در ممکلـتـی زنـدگـی       

میکنند که زنـان بـیـن      

مردم روستا و شـهـرر   

برابرند، اما در قانون، و   

حقوق منبعث از فقـه و    

والیت خـدا! چـنـیـن          

نیست. آنان گاهی نـیـم    

انگاشته می شـونـد و       

خون بهاء شان نیم مردان و گاهی هیچ انگاشته می شوند، کـه  

زن هستند و رهبر و رئیس جمهور و قاضی و صاحب حکم نمی 

شوند! انگار این آتش مهلکتر از آتش بخاری نفـتـی مـدرسـه        

است، که آن سهم شان از پول نفت بود و این سهم شـان از      

 اندیشه مالکان چاههای نفت است! 

اگر چه می دانیـم کـه     

اراده ای برای معرفی و   

محاکمه مسئوالن شعل 

افروزان به جــان دانش 

آموزان نیست، اما نـیـم   

نـگاهی به قوانین و اسـتاندارد های موجود حداقل مـا را دل      

خور می کند که کودکان و معلمان آنها مسئول حادثه و شعله 

ور شدن آن بر تن دانــــش آمــوزان نیستند. بـایـد در رده        

 های باالی حکومت و مدیریت آنــها را یافت! 

با پیش فـرض بی اراده بودن مسئـــوالن برای محاکمه هـم  

ترازان خود، شاید امروز با فاصله زمانی مـناسب از زمان وقـو   

این جــنایت، زمان آن فـرا      

رسیده باشد تا بـه درسـتـی        

مسئول این اتفاقات را شناخت 

و به پیشـــــگـاه دخـتـران         

عــــزیز مجروح و خـانـواده     

هــای نگران شان و خانـواده  

هایـــی که دو عزیزشان جان 

 باختند معرفی کرد.

تا کنون وزارت آمـوزر و         

پرورر کسی را بـه عـنـوان      

مســئول این حادثه و سایر حوادث نظیر آن مربوط به سالـهـا  

قبل معرفی نکره است. شخصیت حقوقی وزارت آمـوزر و         

پرورر نیز مسئولیتی نــمی پذیرد و بـه عنوان یک حـادثـه     

معمـولی از طریق قرارداد بـیمه بین خود و به عـــنوان بیــمه 

گذار و شرکت بیـمه ایران به عنوان بیمه گر صرفا سـعـی در     

 رفع و رجو  پـیامدهای فـــرامور نشدنی این اتفاق دارد. 
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 حقوق جنسیتی
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 حسین رئیسی

 شین آباد، وقتی زبانه آتش، تفکیک جنسیتی را تجربه می کند! 



این درحالی است که بر اساس نظام نامه موسسه استـــاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران تمامی مدارس باید  امکانات الزم بـرای  

اطفاء حریق و امکان خروج اضطراری دانش آموزان در مــواقع 

 خطر داشته باشند.

( بدیهی است عـدم     1

رعایت هـر یـک از         

ــن      ــررات ای ـــ ـــ ــق م

اســـتاندارد به منزـلـه   

ــت       ــای ــدم رع ـــ عـ

نظـــامنامـه مـطـرح      

 616شده در مـــــاده 

قانون مجــــــــازات     

تعـزیــرات     –اسالمی 

اسـت.     1۰۴8مصوب 

( در این حـــالت به طور مســلم با استناد به هـمـــــــیـن        ۱

قانون، مسئولین وزرات آمــوزر وپرورر درباره دو دختری که 

در این حادثه فوت شدند مسئولیت کیفری در حد قـتـل غـیـر       

عمدی دارند و عالوه بر دیه باید به زندان از یک تا سـه سـال     

 محکوم شوند. 

تردیدی نیست که درباره دیگر دخترانی که جراحت برداشـته اند 

 نیز مسئولین مربوطه دارای مسئولیت کیفری هستند.

عدم محاکمه و مجازات مسئولین آموزر و پـرور در ایـن         

حادثه و موارد پیشین، زمینه را برای روشن شدن دو واقـعـیـت    

فراهم می کند. ابتداء عدم درک مسئولیت در مـحـافـظـت از          

سالمت و بهداشت دانش آموزان و سپس زندگی تحت سـایـه     

نظام حقوقی اسالم را یادآور می سازد. چون صرفا در این نظـام   

 حقوقی است که زن نیم مرد است. 

شرکت بیمه زمانی که دست به جیب مـی شـود تـا خـرده             

خسارت جان های سوخته را بدهد، واقعیت دوم را روشـن مـی     

سازد. اگر محاکمه ای در بین بود زودتر این واقعیـت از پـرده        

برون می افتاد تا یـادمـان     

نرود، مردها دوبرابر زن هـا  

 هستند! 

واقعیت دوم کـه الـبـتـه           

پوشیده نبوده است ولی باور 

نمی شد که در اینجا بـدان  

پرداخته شود،  آتش بعـدی  

بر جان می افکند، که اینها 

دخترند و نـیـم پسـران،          

 خسارتشان نیز نیم است! 

آنچه باعث شعله ور شـدن    

آتش بر جان همه زنان و مردان غیرباورمند به حقوق اسـالمـی   

مورد برداشت حکومت ایران می شود، این است  که در حقوق و 

قضای اسالمی، از یک طرف به دلیل اینکه همه مقررات مربوط 

به خسارات وارده بر بدن) دیه( دقیقا رونوشت برداری از موازین   

اسالمی است، هیچ انتظاری نیست تا خسارات وارده به مردم در 

اثر سوانح و اتفاقات به خوبی جبران گردد، چون مالک پرداخت 

شتر  1۳۳خسارات سنجش ارزر انسان به حیوانات است، مانند 

گوسفند، که بر اساس بخشنامه هر سالـه   1۳۳۳گاو و یا  ۱۳۳و 

قوه قضاییه کم ارزشترین و کم تعدادترین حیوان نیز منشاء این 

سنجش واقع می شود و دیه بر اساس ارزر شتر تعییـن مـی     

گردد. از طرفی دیگر نگرانی و بی اهمیتی به انسانها زمانـی در     

قوانین موجود به اوج  می رسد که مجنی علیه) قـربـانـی( زن        

باشد. در حالتی که قربانی زن باشد و فوت نماید دیـه او بـه          

نصف  1۰9۱قانون مجازات اسالمی مصوب  88۳صراحت ماده 

 حقوق جنسیتی
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 عکس از مهر



قانون مذکور مقرر شـده   881دیه مرد است، اما در تبصره  ماده 
است، مابه التفاوت نصف دیگر تا برابری با 
مرد از محل صندوق خسارات دولت بـایـد   

 تامین گردد.
( این تبصره برابری را نمی آورد بـلـکـه     ۰

دولت جور حقوق ماقبل تاریخ مدرن را بـر  
دور می کشد و چهارچوب نیمـه بـودن     
زنان را حفظ می کند تا بر دامن نـظـام و     
حکومت مذهبی فعلی گردی از دانـایـی       

 ننشیند. 
چنانچه می بینیم درباره قربانیانی که جان 
با خته اند، موضو  با پرداخت نصف دیـه    
ازسوی دولت رفع و رجو  شده است، امـا    

جاییکه همین قانون از دیه اعضاء بدن یاد می کند فـرامـور     
تبصره ای وارد سازد و به صراحت اعـالم     86۳کرده تا بر ماده 

داشته دیه اعضاء بدن زن ومرد تا یک سوم دیه یکسان امـا از    
یک سوم به باالتر دیه اعضاء بدن زن و دیه صدمات وارده بـه    

 بدن زن به نصف مرد تقلیل می یابد.
(بر اساس همین قانون مالحظه می کنیم که شرکت بـیـمـه       4

ایران رسما از پرداخت تمامی خسارت تعیین شده به این دختران 
 امتنا  می ورزد. 

منشاء نابرابری بین زن و مرد در دیه و جبران خسارات مالی به 
 دلیل آسیب به بدن زن تنها موازین اسالمی است.

سوال جدی و اساسی در این باره چنین است که آیا هـزیـنـه       
درمان و یا درد ناشی از آسیب به زنان کمتر از مردان است! آیـا   
فلسفه ای برای این نابرابری جزء رواج تبعیض رسـمـی چـیـز       

 دیگری می توان یافت؟ 
در خاتمه باید یادآور شوم که تبعیض جنسیتی علیه زنان تنها به 
موضو  دیه جبران خسارات بدنی محدود نمی گردد، بلکه آثـار  
این تبعیض در همه ابعاد حقوقی و اجتماعی جامعه نمایان است 
و این دختران مدرسه شین آباد نیستند که مورد تبعیض روشـن  
قرار می گیرند، بلکه این رفتار اهانت به همه زنـان جـامـعـه         
محسوب می گردد، چون هر روز همه دادگاهها بدون ایـنـکـه       
خبرنگار و جاذبه خبری چندانی در پرونده های آنها باشد،  بـر      

همین اساس و با همین معیارها نیم مردان شناخته می شـونـد.   
سـال   18شهادت شان حتی با یک کودک 

پسر برابری نمی کند! رئیسی جـمـهـور و       
 قاضی دادگاه نشدن که بماند! 

پرونده دختران شین آباد بار دیگر ضـرورت  
احیاء کمپین یک میلیون امضاء و حـرکـت   
های برابری خواهانه ای از این دست برای 
دست یابی زنان به حقوق مساوی با مردان 

 را یادآور می شود. 
این کودکان دختر در آتش بی مسئولیـتـی   
مقامات وزارت آموزر و پرورر سوخته اند 
و مسئولیتی  بزرگ تر که احیای انـدیشـه     
رفع تبعیض است را با شمع وجودشان بـه    

 همه جامعه گوشزد می نمایند.
 دانایی توانایی است و جنس متفاوت نمی شناسد.

 
 *وکیل و مشاور حقوقی

 
 

 منابع و پی نوشت:
، ۱۳ص  8-4-۴، بند ۱۳56. استاندارد بهداشت مدارس،چاپ اول، شماره 1

 اطفاء حریق در مدارس
قانون مجازات اسالمی  می گوید: در صـورتـی کـه قـتـل            616. ماده  ۱

مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب  احتیاطی یا بی ی بی غیرعمد به واسطه
در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظـامـات واقـع شـود         
مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبـه  

 از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانـنـدگـی        * 

 گردد نمی
: دیه قتل زن نصف دیه  1۰9۱قانون مجازات اسالمی مصوب  88۳. ماده ۰

نیز مقرر داشته: در کلیه جنایاتی که مـجـنـی        881مرد است. تبصره ماده  
علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صـنـدوق تـامـیـن        

 خسارتهای بدنی پرداخت می شود.
می گوید: دیه زن ومـرد  1۰9۱قانون مجازات اسالمی مصوب  86۳. ماده 4

در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنـانـچـه    
 بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

تی
سی
جن
ق 
قو
 ح
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خانم نوری اعال، اولین غزل های سیمین بهبهانی        

زمانی “  تار شکسته   سه”با عــنوان     1۰۱9در سال   

سال داشت منتــشر کرد. این مجموعه دربردارنده  ۱4که تنـها 

اشــعاری است که بهـبهانی در فاصـله بین پانزده تا بیست            

سالــگی سروده است. غزلیات سیــمین در پیش از انقالب           

عمدتا اشعار عاشقانه  و انسانگرایانه با فرم های کالسیـــک           

 بود. قدری در مورد این دوران شــعری او برایمان توضیح دهید.

سالگی شعر گفته     1۰و   1۱ببینید خانم سیمین بهبهانی از حدود 

و خودر در خاطراتش گفته که مادرر خانم ارغون که خودر 

زنی شاعر و فرهیخته بوده، اشعار اولیه سیمین را برای پروین             

اعتصامی خوانده بوده و خیلی مورد تحسین پروین قرار گرفته            

بوده و همین یک نو  شوق و اشتیاق را در سیمین به وجود می      

 آورد که شعر گفتن را ادامه بدهد.

البته اجازه بدهید من این را بگویم که سیمین وقتی که ازدواج             

سال بعد از ازدواجش است که به           ۴می کند معلم مدرسه بوده      

دانشگاه وارد می شود، رشته حقوق می خواند با اینکه در رشته             

ادبیات هم قبول شده بود اما حقوق را انتخاب می کند و وقتی              

که فارغ التحصیل می شود هرگز در رشته حقوق کار نمی کند.            

دبیر ادبیات دبستان می شود و تا زمانی که بازنشسته شد یعنی             

 در همین شغل آموزر باقی ماند. 1۰6۳

حاال من از زندگی شخصی سیمین می گذرم برای اینکه همه             

جا اینها هست ؛ ولی برمی گردم به سوال شما که بله، درست               

می گویید؛ سیمین در نخستین کتابهای خودر به ویژه در جای 

پا، یا مجموعه های چلچراغ و مرمر، اولین کتابش جای پا                

هست که به صورت چهار پاره شعر می گوید و در مجموعه                

های چلچراغ و مرمر به غزل روی می کند و غزل سازی می               

کند. اما در همان شعرهای چهارپاره و اولیه سیمین، ما به خوبی            

رد پای یک زن آگاه، با سواد در زمینه ادبیات کالسیک را می               

 بینیم .

این نکته مهم هست که سیمین بهبهانی برای مدت کوتاهی             

عضو حزب توده بوده یعنی با عضویت در حزب توده، که بعدها             

کناره می گیرد و راهش را از آنها جدا می کند اصوال یک نگاه               

 عدالت خواه و برابری طلب داشته.

ولی در همان کتاب های اولیه ار که چهار پاره می گوید،                

مثال ما با اشعاری برخورد می کنیم که در مورد رقیب صحبت              

می کنه، در مورد تعدد زوجات صحبت می کند، در مورد فاحشه            

 گفتگو
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 پرتو نوری اعال

ای تاثیر گذار و  سیمین بهبهانی، شاعر، غزل سرا و هنرمند پرآوازه ایرانی که چهره

 ۸۲های اجتماعی بخصوص در امر حقوق زنان بود، روز  فعال در عرصه فعالیت

مردادماه امسال چهره در خاک کشید. نظر به اهمیت هنری و جایگاه اجتماعی تاثیرگذار 

وی و به هدف شناخت بیشتر او در این شماره به سراغ خانم پرتو نوری عال، عضوی 

 ایم.  از جامعه هنر و ادب ایران و از دوستان نزدیک خانم بهبهانی رفته

پرتو نوری عال شاعر، نویسنده، منتقد و عضو کانون نویسندگان در ایران است. از پرتو 

ها، از چشم باد، زمینم دیگر  های سهمی از سال نوری عال تاکنون پنج کتاب شعر به نام

 است.  شد، سلسله بر دست در برج اقبال و از دار تا بهار منتشر شده

است و از طرف نشر باران در  نقد ادبی و هنری نوشته ۰۷۹۱پرتو نوری عال از دهه 

که حاوی نقدهای ادبی، ”دو نقد و هنر و آگاهی“انتخاب شد. کتاب  ۰۷۷۱سوئد به عنوان یکی از دو منتقد برگزیده سال 

به چاپ سوم رسید. نمایشنامٔه فردای میهن، مجموعه داستان مثل من و روایت مانا  ۸۱۱۹تر و سینماست در سال  تئا

 نیز از آخرین آثار منتشر شدٔه اوست.

گفتگو از پانته آ بهرامی
 

 نوری اعال: سیمین، یک زن نادره بود در عهد و زمان ما



صحبت می کند که خودر محروم یک اجتما  هست و واقعا             

اینطور برخوردهای سیمین با مسایل، شاید در عصر خودر،            

تنها و یکتا بوده و همانطور که شما هم گفتید اون با جرات از                

نیازها و خواهش های زنانگیش و انسانیش در شعرر سخن            

می گوید ولی بعدا این هست که حقیقت همین مضامین، مسئله 

اجتماعی، سیاسی و مسئله زنان را در اشعار خودر ادامه می              

 دهد ولی به یک نحو و شکل دیگری .

شما فرمودید که سیمین تحصیالتش را در رشته           

حقوق به پایان رساند ولی هیچگاه در این رشته کار     

نکرد آیا علت این که در این رشته کار         

 نکرد برای شما روشن است؟

نه واقعا نمی دانم ، ولی می توانم حدس         

بزنم با روحیه عدالت خواهی که سیمین       

داشت و دستگاه های اداری اصوال           

سازگار نیست با چنین روحیه ای، من          

اینطور حدس می زنم و در آموزر و           

تدریس از نظر من یک فرهنگی نهفته        

بخصوص با شاگردان جوان که در           

مقابل آدم قرار می گیرند، یک داد و            

ستد فکری بوجود می آید که آدم را            

همیشه جوان و در متن جامعه قرار می         

 دهد.

من فکر می کنم این دلیلی بوده که            

سیمین نرفته در رشته حقوق، اتفاقا با همسر دومش آقای                

کوشیار که ایشان هم وکیل بود در همان دوران دانشگاه آشنا             

 می شود ولی خودر هیچگاه وکالت نمی کند.

کار سیمین را     8۴همانطور که اشاره کردید انقالب      

به کلی از زاویه فرم و محتوا دگرگون کرد، محتوای 

کار او از آثار بیشتر عاشقانه بسوی مسائل اجتماعی سوق داده           

شد. باتوجه به این که در ایران آزادی بیان زیر سوال رفت، کار 

هنرمندان محدود شد و مردم نیز بیش تر تحت  فشار معظالت 

اجتماعی قرار گرفتند. از او بعنوان شاعری معترض و متفاوت یاد 

می شود. ارزیابی شما از این تغییرات  محتوایی کار سیمین              

 چیست؟

متحول می    8۴خیلی ها این نظر را دارند که سیمین با انقالب            

شود. من این نظر را ندارم سیمین قبل از این که انقالب رخ                

بدهد ما می بینیم در پنجمین کتابش باید باشد در رستاخیز،               

دوره ایست که کامال به قالب غزل روی کرده و شعرر را در               

این قالب می گوید ولی خطابش به یک جامعه فاسد یک افراد             

دو رنگ یا حرف یا مفت زده، رو به آنها می            

 کند و شعر می گوید.

ببخشید رستاخیز چه سالی منتشر     

 می شود؟ 

بود و اگر شما این اشعار را             8۴قبل از    

بخوانید اگر کسی نداند که قبل از انقالب           

این اشعار سروده شده گمان می کند که وی         

دارد در بعد از انقالب این شعرها را می گوید. 

اما خیلی راحت می توانم به شما ارجا  بدهم         

مسایلی که در ایران      8۴که قبل از انقالب      

به وجود آمده بود، او را         8۴قبل از انقالب     

 درگیر مسایل روز می کند.

مثال شعری دارد به نام بی سفره چرمین            

امشب که مربــوط می شود به اعتصاباتی که مطبوعات در مهر           

ماه آن سال انجام داده بودند، یا مثال در مورد آزادی زندانیان               

سیاسی شعر می گوید؛ پرواز توانی آیا، یا در مورد کابینه بختیار             

او   در قبل از انقالب و حتا برای خمینی هم یک شعری به نام                

 قلب تاریخ است را می گوید.

یعنی ببینید این ها همه قبل از رخداد انقالب است و جالبه که              

خمینی وقتی برمی گردد به ایران و از همان آغاز شرو  می کند 

به مخالفت با مردم و به ویژه زنان. یعنی سیمین قبل از خیلیها              

گو
گفت
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صدای پای فاشیسم را در آن ر یم می بیند که یک شعر می                

گوید به نام امسال سرخ است یا مثال تردید تردید که تشخیص            

می دهد که تصورات ما از این انقالب یک چیز کامال خیالی               

بوده و اتفاقاتی که دارد در جامعه ما می افتد یک اتفاقاتیست که 

 ما پیش بینی نکرده بودیم. 

اما در بعد از انقالب با انتشار کتاب خطی ز سرعت و آتش که                

شامل دو تا دفتر      

هست، وقتی به      

اشعار آخریه        

قسمت دوم کتاب    

می رسیم دیگه      

تماما شعر سیمین    

در خدمت مسایل    

اجتماعی و رنج      

مردم هستش و      

خیلی با جرات       

خطاب به ر یم و      

عمال ر یم         

صحبت می کند و     

درست همانطور که شما گفتید راجع به قالب غزل، گرچه قالب            

غزل را هیچوقت ترک نکرد اما در آن اسلوب های کهن                 

 توانست یک نوآوری هایی را بیاورد.

شما در مورد تغییر محتوای در شعر صحبت کردید 

ولی در مورد فرم هم خودر می گوید که من             

سبک تازه ای را در غزل جاری کردم و مثال می زند و می                

گوید که آوردن یک داستان در غزل، یا جریان سیال ذهن، درام 

و روانکاوی و همینطور اضافه می کند که غزل من وزن قدیم            

را ندارد و در واقع ضد غزل است نظر شما در این رابطه                   

 چیست؟ 

بله درست می فرمایید، سیمین فرم کارر کامال تغییر کرد. مثل 

نیما یوشیج در شعر تو هستی چیکار کرد، نیما نه وزن را از                  

دست داد نه قافیه را اما این طول مصرا  های یک شعر را که               

باید در سبک کالسیک حتما با هم برابر می بودند ، یا این که               

باید حتما از پایان این مصر  تا پایان مصر  دیگر حتما با هم،              

 هم قافیه باشند، این را تغییر داد.

در شعر نیما وزن و       

قافیه وجود داشت.      

ولی مثال پنج بیت       

شعر می گفت و بعد      

قافیه می آورد یا هر      

جا اگر نفسش یاری     

نمی کرد سخن را       

قطع می کرد و به        

بیت دوم می رفت.      

کاری که سیمین می    

کند در همان قالب      

غزل، ببینید قالب      

غزل در قوانین شعر     

کالسیک یک قالبی هست که بیش از هفت یا هشت خط                

نیست معموال و بیشتر مضامین عاشقانه و یک نو  شوخ نظری           

 را در خودر دارد و قالب نرم است .

سیمین غزل گو می خواهد بیایید مسایل اجتماعی ، سیاسی و             

آن همه  تحقیر آدمی را در این قالب بگنجاند. به همین دلیل ما 

می بینیم که وی یک اوزانی ساخت که وزن عروض کالسیک            

یا بکار نرفته بودند یا اصال وجود نداشتند و به قول خودر می              

، شاید وجود داشته ولی      “  من کشف کردم این اوزان را      ”گوید  

شعرای کالسیک ما بر اثر عدم استفاده از آنها کسی به خاطرر    

نبوده ولی به هر حال قالب شعر سیمین متناسب با مضمونی می 

 شود که او برای شعر خودر انتخاب می کند.

 گفتگو
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اجازه بدید که من یک نقلی بکنم از گفته جناب دکتر مجید               

نفیسی که ایشان می گوید؛ همانطور که انقالب ایران در عصر            

مدرن تمام سنت ها و خرافات و آن ریشه های کهن را با                  

خودر آورد یعنی انقالب ایران یک حالت تضاد در خودر              

داشت شعر سیمین هم همین طور، او دارد با یک قالب                   

 کالسیک محتوای جدید و مدرن را می آورد.

از این نظر درست می گویید این که حاال غزل ایشان ضد غزل             

هست و یا حتا بسیاری از منتقدین گفته اند که او در دوره ای                

که شعر پست مدرنیست در شعر فارسی رواج پیدا کرده، غزل             

پست مدرن گفته، من فکر می کنم که اینها یک سری اظهار              

 عقیده هاییست که خودر هم گفته و من کاری به آنها ندارم . 

شما چند تا ویژگی را برای غزل مثال زدید آیا قافیه 

 هم جزو این ویژگیها می شود ؟

بله، غزل یکی از اشکال شعر کالسیک ایران است. مثال ما               

مثنوی داریم، قصیده داریم، ترجیع بند داریم غزل یکی از این            

شعرهاست که تمام این شعرهای کالسیک ما در هر قالبی که            

 هستند وزن و قافیه را دارند.

می توانید یکی از کارهای سیمین را که در واقع              

شکستن اون چهارچوب های قدیم غزل است را مثال 

 بزنید؟ 

االن می توانم اسم ببرم  شعر نگاه کن به شتر که با وزنی که                 

انتخاب می کنه شما احساس می کنید که قدم های یک شتر را 

بزن دو که دارد مسافرت       –می شنوید،  یا مثال شعر بزن یک          

می کند به شیراز، به راننده می گوید که دنده را بزن یک و دو،               

 شما این وزن را در آن حس می کنید.

اینها اوزانی است که قبال در شعر کالسیک ما بکار برده نشده و    

یا حتا شعر یک پا ندارد شما اصال تصویر آن مردی را که با                  

چوب زیر بغل حرکت می کند اون معلول جنگی را در تمام این             

 شعر اون صدای تق تق چوبش را احساس می کنید .

سیمین بهبهانی در مصاحبه ای گفته بود که راز            

جاودانگی حافظ در جاری بودن و همگامی او با زمانه 

است. حافظ در لحظه هایی بسوی ابدیت روان است، شعرر           

همه زمانی است. تا چه اندازه این جاری بودن و همگامی با              

زمانه در غزل های خود سیمین بهبهانی به نظر شما جاری              

 است و تا چه اندازه آثارر همه زمانی و همه مکانی است؟

من فکر می کنم اگر بخواهیم از شعرهای همه زمانی صحبــت 

بکنیم شاید اشعار قبل از انقالب سیمین، مثــال در همان کتاب           

رستاخیز که کامال قالب غــزل را به قدرت و بهترین شاعران             

کالسیک ما به کار برده بیشتر می بینیم. تا اینکه بعد از انقالب             

می شود و سیمین می افتد تو بطن جامعه و مسایل اجتماعی و              

زنان و عمال شعرر می شود صدای اعتراض نسبت به حادثه             

 های مشخص . 

شعر سیمین در آغاز جنگ ایران و عراق کامال شکل شعر وطنی 

میهنی می گیره . یعنی در اون دوران اصال اعتراض کاری               -

نداره به حکومت،  فقط خواستار صلحه، خواستار اینکه جنگ             

تموم بشه و آثار دلشکن جنگ رو در اشعار خودر میاره و به               

دفا  از میهن و سرزمینش می پردازه و مثل اون شعری که                

میگه ما نمی خواستیم اما هست راجع به جنگ ایران و عراق              

می گه و در اون دوره شعر سیمین میشه آیینه ی تمام نمای                

جهالت قدرتمندان از هر دو سو که این جنگ رو داشتن ادامه              

 می دادن . 

بعد از جنگه که او به یک باره سخنگوی آزادی می شه ، شان و 

حرمت آدمی رو در نظر می گیره همه ی این هایی که من دارم      

به این شکل می گم یک تفکیک های انتزاعی و در سخن                

هست ولی خیلی مشکل شما این هارو از هم می تونید تفکیک            

کنید در شعرر،  ولی حرف من این هست که من نمی تونم               

 جواب شما رو االن بدم.

اینکه با این همه محتوای تاریخ های مشخصی که سیمین              

درباره ی حوادث مشخص تاریخی اجتماعی سیاسی گفته، چقدر 

گو
گفت
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شعر او مثل شعر حافظ می تونه ابدی و بدون زمان و مـکـان       

باشه، بالشک جای شعر سیمین در ادبیات معاصر ایـران و در      

شعر کالسیک و در نوآوری های او جاودانه خواهد بود، شـکـی   

درر نیست.  ولی ببینید وقتی شما شعر های حـافـظ را مـی        

خونید حتی اگر ندونید حافظ در چه عصر و زمانی زندگی مـی    

کرده،  به شما این اجازه رو میده که خودت بر حسب اطالعاتت 

، خـواسـتـه هـات و         

تجربیاتت یـک نـو        

تعبیر خاص از شـعـر       

 بکنی.

من نمی تونم االن بـه  

قطعیت بگم این اتفاق 

در مورد شعر سیمـیـن   

هم می افته یا نـمـی     

افته، این به مـعـنـای      

 ارزر گزاری خوب و بد نیست .

سیمین بههبانی بعنوان یک زن هنـرمـنـد نـقـش        

برجسته ای در پی گیری حقوق زنان داشت، بطـور  

فعال با زنان جوان نسل های پس از خود برای گرفتـن ایـن     

حقوق همکاری می کرد، از باطوم خوردن در تظاهرات ها زمانی 

سال داشت،  گرفته تا نوشتن بیانیه و شعر و رفتن بـه   5۳که 

مجلس. او به دریافت جوایز متعدد حقوق بشری نیز نائل گشت. 

بسیاری از هنرمندان سعی می کنند از فعالیت هـای روزمـره     

اجتماعی وسیاسی دوری کنند، ولی او آگاهانه به عنوان یـک    

هنرمند متعهد به میدان آمد. این رویکرد او به نظر شما چه معنا 

 و تاثیری در زندگی و آثارر داشت؟

همان طور که گفتید سیمین از یک دوره خـاص، مـن یـادم          

مارچ سـال     5هست، شاید از اولین تظاهرات زنان که در دوره 

در ایران رخ داد و در شهرهای بزرگ ایران بـود و بـا          1۰58

سرکوب وحشتناک چماق به دستان و اوبار ر یـم سـرکـوب      

، “ یا روسری یا تـوسـری    ” شدند ، همان روز بود که می گفتند 

متاسفانه بسیاری از مردان ما، نه تنها مردان معمولی و غـیـر       

سیاسی نیامدند زنان را حمایت کنند،  که بـرخـی از احـزاب          

سیاسی ما ، برخی از احزاب چپ سیاسی گفتند: االن مسـالـه        

حجاب، مسئله ضروری و مهم نیست و نیامدند زنان را حمایـت  

 کنند. که خب اون تظاهرات زنان سرکوب شد. 

سیمین در واقع از هـمـان   

موقع به نـفـع زنـان در        

مقابل ر یم موضع گرفت. 

ببینید سیمیـن یـک زن       

بسیار با سوادی بود، بسیار 

پرتجربـه بـود. یـعـنـی           

شجاعت هایی که سیمین 

داشت و ایـن دانشـش         

بهش کمک می کرد کـه  

شعر خودر را قوی تر بکند. مثل یک سالح، شعرر را دستش  

گرفته بود و در مقابل این نبرد فرهنگی کـه ر یـم در حـوزه          

اجتماعی و مسایل سیاسی و به ویژه فرهنگی و مسایـل زنـان     

 مطرح کرده بود و با سالح شعر خودر حمله می کند به آنها.

ولی اگر شما بخواهید ببینید که بطور عملی کی سیمیـن وارد     

مسایل عرصه زنان شد، من فکر می کنم از سالهای قـبـل از       

کمپین یک میلیون امضا بود. زنانی که تصمیم گرفتـه بـودنـد       

مطالبات خودشان را به صورت یک سری از خـواسـتـه هـای         

مشخص، در چهار چوب همین قانون اساسی ر یم جـمـهـوری    

اسالمی مطرح بکنند و از دولت آنها را بخواهند، متینگ هـایـی   

می گذاشتند، مجالس دیدار می گذاشتند، سخنرانی و گـفـتـار      

داشتند و سیمین در تمامی این جلسات و میتینگ هـایـی کـه      

اینان می گذاشتند شرکت می کرد. اینها دو تا میتینگ بـزرگ     

بود، که من داشتم خـاطـرات خـانـم        54داشتند یکی در سال 

 منصوره شجاعی را گور می کردم اخیرا.

 گفتگو
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بود که در یکی از همان میتینگ هـا   58یکی هم میتینگ سال 

وقتی مامور امنیتی داشته زنان را با چماق و چوب و غیره کتک 

می زده می گوید سیمین وارد محوطه شد و وقار و رفتار آرام و 

خونسردر اصال توجه همه را جلب کرد و بعد بلندگوی دستـی  

را گرفت و این افراد را به آرامش خواند و گفت کـه ایـن هـا        

خواهران و مادران و همسران شما هستند و این کتک خـوردن  

 متوقف شد.

دولت یک سری افرادی را  58ما می دانیم در سال بعد در سال 

آورد که اصال ایرانی نبودند من یادمه خانم بهبهانی در سـفـری   

که به آمریکا داشت به خود من در یک جمعی که نشسته بودیم 

گفت: من می شنیدم که آنها غیر فارسی صحبت می کـردنـد.      

بیش ترین کتک ها را خانم بهبهانی در آن تظاهرات می خورد ، 

که اصال هم دیگر بعد از آن زن ها تظاهراتی به ایـن شـکـل      

نگذاشتند ولی به هر حال و اخیرا بعد از فوت ایشان یک مقالـه  

ای خواندم از خانم نوشین احمدی در سایت مدرسه فمنیسـتـی   

 که واقعا شما باید این را بخوانید.

این از زبان زنان، دارد از سیمین صحبت می کند که چه نـقش 

حمایت کننده، چه مدل قوی و ساپورت کنـنـده ای داشـتـه.        

چطور به زن ها این قدرت ایستادگی را می داده، از این نظرهـا  

سیمین بی نظیر است. به حقیقت می توانم بگــــویـم بـدون        

اینـکه مبالـــغه کنم سیمین بی نظیـــر بود، جـراتــــــش،       

شهامتـــــش. از جوانیـــــش هم داستــانهایی تعــریف می  

 کـرد که خیلی جالب و پرجــراتی او را نشان می داد. 

با توجه به اینکه گفتـید خودتـــــان هم یــک 

دیداری در آمریکا با سیمین داشتید آیا خاطـــــره 

 ای دارید که بــــخواهید تعریف کنـــید از ایشون؟ 

من خانم بهبهانی را از ایران و از دوران انقالب شناختم، از آن   

دوران مالقاتشون کردم و بعد هم رفت و آمدهای خانوادگی و   

اینها پیدا کردیم. یکی از خاطره هایی که از خانم بهبهانی دارم،  

می گفت موقعی که دانشجو بوده )نقل به مضمون می کـنـم(،     

آقای دکتر اهلل یار صالح نمی دانم رییس دانشگاه یا استـادشـان   

بوده، ایشان را مواخذه می کند با این عنوان که شما که دانشجو 

هستی نباید مثال در کارهای سیاسی مشارکت کنی. گویا ایشون 

آن موقع پوستری چیزی را به دانشجوهای دیگر میدادند، مـی    

گوید من اصال این کار را نمی کردم ؛ ولی او در وسـط هـمـه      

دانشجوها آمد و به من گفت و یک سیلی خواباند به گور من، 

سیمین می گفت من معطلش نکردم و دستم را بلند کـردم و      

جلوی همه دانشجوها خواباندم در گور دکتر صالح که گذاشت 

 و رفت .کدوم دختری جرات می کند این کار را آن زمان بکند؟ 

می خواهم بگویم خانم بهـــبهانی از وجوه مختـــلفی، مـادر    

بودن، همسر بودن، معشوق بودن، یک زن فرهیختـه آگـاه و       

شجا  بودن همـه را در خودر داشت به حقیقت یک زن نادره 

 بود در عهد و زمان ما .

می خواهم که یک روایتی را از آقای دولت آبادی نقل بکنم که  

گویا ایشان به سیمین بارها یک تشری زده بودند که تند نـرو،    

جوانان هم همراه تو هستند! این نشان می دهد که چه قدر بـا     

توجه به سن باالیشان با زمانه و با نسل جوان همراه بـوده تـا     

آخرین لحظات. یک یادداشتی خواندم از یک آقایی که ایشـان     

در حالت کما و نیمه کما بوده. می رود باالی سرر و دستش را 

می گیرد و همه فکر می کردند که ایشان اصال متوجـه نـمـی      

شود ولی این شرو  می کند به حرف زدن باهار و بهش مـی  

گه که من می دونم که تو االن یک شعری در ذهـنـت داری       

پاشو بنویس و می گوید که از گوشه چشمش قـطـره اشـکـی       

 چکید.

توی آن شرایط متوجه کامل بوده واقعا از نظر قوای ذهنـی و     

قوای جسمی یک زن بی نظیری بوده و می توانست راحت بـا    

جوانان و زنانی که واقعا نوه های او حساب می شدنـد تـبـادل      

 فکری داشته باشد و مورد قبول آنها باشد .

گو
گفت
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خـطـی ز     ” خانم نوری اعال، سیمین دردو کتـاب    

( 1۰6۱“  ) دشت ار ن  ”( و 1۰61“ )سرعت و آتش

در جستجوی هویت زن ایرانی است و توانست بسیاری از ابعاد 

 هستی زن را بسراید. نظر شما درمورد این آثار چیست؟

همانطور که خدمتتان عرض کردم، حضـور سیمین به عنــوان 

 1۰۰۳یک شاعر در عصر و زمانه خودر در هــمان سالهـای    

به عنوان یک زن کامال محسوس بود. البته این خصوصیتی بود  

که هم شعر فـروغ داشت، هم شعر سیــمین. یعنی عالوه بـر     

قدرت این ها در سرودن شعر کالسیک ، هـمـــــان شـعـر           

چهارپاره، اشعار این ها دارای یک ویــژگی جدید بود؛ اعـــالم 

اینکه پشت این خطوط یک زن شاعر نشسته و ایـن خـیـلـی       

 مهمه .

حتا ما شاعرانی داریم که از دوره قاجار هم شعر می گفتـنـد و     

همینطور جلو هم می آمدند. البته در میان تمام آنهـا شـمـس       

کسمایی جدا بود من االن نمی تونم و االن جار نیست که به 

آن بپردازم، اگر او را ما کناربگذاریم ما می بینیم که بسیـــاری   

از زنان شاعر ما از نگاه یک مرد در شعر می گویند. یــعنی این  

جرات را نداشتند که آن منیت خود و آن هویت خودشــان را به 

 عنوان یک زن در شعرهاشون بیاورند.

ولی این شعر سیمین از همان آغاز سرایش ایــن خصوصیت را 

در خودر داشت اما همین طور و به تدریج رو به تـزایـد بـود.      

البته همان طور که گفتم او از زن محروم و درد کشـیده، از زن 

جسور و بی پروا از یک زن فـــرهیخته، از یک مادر، از معشوق 

سخـــن می گوید و هر چقدر جلوتـــر می آید؛ خیلی صریح از 

 نیازهای بشری یک زن حرف می زند.

حاال این نــــیازها یک سری نیازهای روحـــی و روانیست یـا  

نیازهای تن و هر چقدر که ر یم اسالمی سعی می کنــد زن ها 

را سرکوب کند و روی این خصــوصیات زنانه آن ها حـــجاب 

بگذارد و ظلمی که روا می کـند به زن ها، باعــث می شود که 

شعر سیمین در زمینه مــسایل زنان، بی پروا تر و خیلی بیشترو 

آشکارتر می شود و به معنای واقـعی ما می توانیــم بگوییم که 

شعر سیمین فرزند انقالب است و تا به امروز هم ما می تــوانیم 

ببینیم که برای احقاق خواسته های انسانی و به ویــژه زنان در 

 شعر خودر تالر کرده بود .

خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید، موردی هست 

که خودتان بخواهید اضافه کنید که من سوال نکرده 

 باشم ؟

من تنها چیزی را که می خواهم بگویم دو تا شعر هستش یکی 

که این چطـور از    “  زیر چادر خورشید” و دیگری “  گربه ملوس” 

تمناهای یک زن، تمناهای سالم یک زن در شعر خودر سخن 

می گوید. به هر حال این ها سخنانی بود که به ذهن من رسید  

و یادم هستش که سیمین چند سال پیش با یک تلویزیونی در   

آمریکا مصاحبه می کرد، خیلی صدایش شکسته بود خـیـلـی.      

همین طور مهربانی وآرامشی هم داشت، ولی خسـتـه بـود و        

صحبت می کرد اون دوره ای بود که کیهان شریعتمـداری بـه     

عنوان عمال ر یم فحش های بسیار توهین آمیزو نسبت هـای  

 بسیار وحشتناکی می دادند.

خودشان در مصاحبه ای که قبال پخش نشـده بود ولـــی حاال 

بـــعد از مرگ ایشـــــان پخش شده می گوید: تمام مدت زار  

زار گـــریه می کـــردم و به کلی روانی شده بــــودم.  تا یک 

شعـری را می گوید به نـــام یک متر و هفتـاد ذر  و می گوید 

که، بعد از اینکه این شعر پخش می شود می گوید فحش هایی 

 که به من می دادند و تهــــمت هایی که می زدند متوقف شد.

انگار آنــها هم مــتوجه کار سیاه خودشون شده بودند و همان  

شب که ایشان با رادیـو که صحبت می کرد و من در همین راه 

که برایـشان یک شعر گفتم که توی کتابها و خاطراتی که برای 

سیمین نوشته شده این شعر هم آمــده این کــفنی است که به 

 انـــدازه خودر دارد می گیرد. 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خط              

 صلح قرار دادید.
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 نگاهی به سیر پناهندگی در جهان

هرساله هزاران نفر از مردم جهان به دالیلی برای یافتن محلی 

امن ،خانه و وطن خویش را ترک می کنند در ایــــن راه دچار 

نامالیمتی ها و دشواری ها ی فراوانی می شوند.اغلب این افراد 

تنها می توانند جان های خود را نجات دهند و به مکــانی امن 

برسند. مهاجرت اجباری و پـــناهندگی از دیرباز تا کنـــون از  

اهمیت خاصی در جهان برخوردار بوده است و علیرغم ارایه راه 

کارهای بین المللی همچنان هـرروزه بـرتـعـداد آوارگـان و            

 پناهندگان در جـهان افزوده شده است.

سازمان ملل به دلیل اهمیت این موضو  ،این قشر آسیب پذیر 

را گروهی حقوقی معرفی کرد و حق پناهـندگی را از حقــــوق 

اساسی انسان ها تلقی کرد، در واقع اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 بیان می دارد: 14در ماده 

هرکس حق دارد در برابر تعقیـب، شکنجه و آزار، پنـــاهگاهی 

 جست وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

خاورمیانه و به خصوص جوامعی هـمـچـون    

ایران یا افغانـستان از گـــذشته تاکنون بـا    

موضو  پناهندگی درگیر هستند. ایـرانـیـان      

زیادی در خارج از وطــن خویش زنــــدگی 

می کنند و همزمان نیز تعداد زیادی پناهنده 

از کشورهای همسایه در ایران زندگی می کنند، در این مختصر 

تالر شده است که مسئله پناهندگی از لـــحاظ حقـوقـی و     

 تاریخی بررسی شود.

 تعاریف 

پناهنده فردیست که باالجبار خارج از کشـور خـود بـاشـد و           

بـــخاطر نژاد ، مذهب یا ملیّــت و یا عضویت در گروه خاص 

اجتـــماعی و یا داشتن عقاید سیاسی دارای ترس مـوجـه و       

مستندی باشد که در آینده نیز محتمل است در سایه حضور در 

 محل سابق زندگی ار در معرض خطر قرار گیرد. 

این ترس ممکن اسـت  

شـامل آزار و اذیـت و    

حــتی تهـدیـد حـق      

حیات و یا آزادی و یـا    

تـبعیض شدیـد بـرای     

شخــص باشـد، ایـن     

آزار و اذیت نه فـقـط     

بوســـیله ی دولت و حکومت ،بلــکه میتوانـد بـوسـیلـه ی         

گروهی اجتماعی که دولت قـــادر به کنترل آنها نیست و یـا    

 مایل به کنترل شان نیست، صورت پذیرد.

یکـــی از مهمتـــرین دالیــل پنــــاهندگی وجود جـنـگـ     

است .دلـیل بارز بعدی احتماال شرایــط سیاسی و اقتــصـادی   

 و فـــــرهنگی مردم در کشــــورهای خـــود می باشد . 

 نگاه حقوقی

دفتر کمیساریای عـالی ســــازمـان مـلـل        

 (UNHCR)متــحد در امور پناهندگان 

ریـیس و هماهنگ کننده ی مسائل حمایت 

ازپناهجویان در جهان است که در ابتـــدای  

 4۳۳تعداد هـشت میلیــــون و  ۱۳۳6سال 

هـــزار نفر پناهنده را در تمام کشورهای دنیا تخـــمیـن زد،    

 بود . 195۳این تعداد کمتــرین مقدار از سال 

، کمیساریای عالی پناهــندگان، تعداد  ۱۳11در ماه  وئن سال 

 میلیون نفر تخمین زد.  18.1پناهندگان را تقریبا 

مورد دیگــری که مشابه پناهــندگان پنداشـتـه مـی شـود         

است که تعریف حقوقی مـتـفـاوتـی        (IDP)آوارگان داخلی 

بـرایشان وجود دارد، آنها الزاما بعنوان پناهندگانی که هیچ مرز 

 بین المللی را رد نکرده اند معرفی میشوند.

دفتر کمـــیساریای عـالی در گزارشی تعداد  ۱۳1۱درآغاز سال 

پناهندگان داخلی )آوارگان داخلی ( در تــمام کشورهای دنیا را   
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 بنان یحیی نیا

 پرونده ی ویژه 

تعداد آوارگان داخـلی در پایان سـال  
تقریبا دو برابر ابتـدای سـال      ۱۳1۱
 میلیون نفر برآورد شد ۱5.5یعنی 



میلیون نفر تخمین زد. همچنان تعداد آوارگان داخـلی در   18.4

میلیون  ۱5.5تقریبا دو برابر ابتدای سال یعنی  ۱۳1۱پایان سال 

 نفر برآورد شد.

 تاریخچه

برای اولین بار قانون پناه بردن به کلیسا و مکان های مــقدس 

در قرن هفتم میالدی مدون کرد  (Ethelbert)را شاه اتلبرت 

هرچند این باورکه اگر فردی به مکانی مقدس پناه آورد نبـایـد   

آسیب ببیند، ریشه در کشورهای یونان باستان و مصـر کـهـن      

 دارد.

از پناهنــدگان را مبنای  1981اگر بخواهیم تعریف کنوانسـیون 

تشخیص پناهندگان دوران قبل از آن قرار دهیم ،افراد بسـیاری 

دارای شرایط پناهندگی خواهند بود؛ بعنوان مثال: پس از تدوین  

قانون فونتیـن بـلـو       

( E d i t  o f 

Fontainbleau ) 

 1658در ســـــال    

مذهب پروتستان در   

فــرانســه غــیـــر       

قــــانـونـی اعـالم      

شـد و صدها هزار نفر 

از اعضای کلـیـسـای    

مصلحین پروتسـتـان   

فــــــرانســه بــه       

کشورهای انگلستـان،  

هلند و سوئیـس و...      

 فرارکردند.

تداوم موج های قتـــل عام ،اروپای شرقی را در قرن نوزدهم و 

اوایل قرن بیستم از سکنه خالی کرد و باعث مـــهاجرت جمعی 

میلیون نفـــر از یــهودیان روسیـه در بین  ۱یهودیان آنجا شد.)

(درسال های آغازین قـرن نـوزدهـم،       19۱۳تا  1551سالهای  

 مسلــمانان اروپا به تـــرکیه مهاجرت نمودند.

اولین ســـازمان بین المللـــی برای همکاری و هماهنگی امور 

با عــنوان  19۱1پناهندگان به وسیله جامعه بین الملل در سال 

کمیساریای عـالی پناهنـــــدگان تشکیل و فریتجاف نانــسن 

(Fridtjof Nansen) .بعنوان رئیس آن منصوب گردید 

میلیون نفر از کـــسانی که  1.8نانسن و همکــارانش تقریبا به 

روسیــــه از آنجا فرار کرده بودند ،کمک  191۴بخاطر انقالب 

    19۱1-191۰کردند و بعد از آن نیز در خالل جنگ های داخلی 

روسیه به اغلب اشراف زاده هایی که از دولت کمونیســتی فرار 

 میکردند یاری رساندند.

از نمونه هایی دیگر از قرن بیستم، میتوان به آوارگی بـیـش از     

یک مـیـلـیـون       

ارمنی در پــی      

حــــــــــــوادث 

معروف به نسـل  

کشی ارامنـه در    

 1918سال های 

اشـاره     19۱۰تا 

 کرد.

همـچـنـیـن در       

موردی دیـگـر،     

تبادل جمـعـیـت    

بین تـرکـیـه و      

یونان تـقـریـبـا       

مـیـلـیـون        1.8باعث مــهاجرت دو میلیون نفر شد )تقریـبـا      

 نفر از مسلمانان یونان( . 8۳۳نفرازیونانــیان آناتولی و 

 ۱۳۳تقریبا  19۰5تا  19۰۰در نمونه ای دیگر، در بین سال های 

هزار نفر از یهودیان توانستند از دست نازی ها فــــرار کرده و   

هزار یهودی  88به فرانسه پناهنده شوند که دراین حیـن تقریبا 

ی
دگ
هن
پنا
ق 
 ح
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توزیع مواد غذایی در بین پناهندگان رواندایی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 



دیگــر نیز موفق شدند به فلسطین یا اسرائیل فعلی پنـاهـنـده    

 شوند.

 موارد پناهندگی مربوط به ایران و افغانستان 

به عــنوان بزرگترین مبدا پنــاهندگان  ۱۳1۱افغانستان تا سال 

سال متوالی در  ۰۱شناخته می شد .کشور افغانستان به مـــدت 

 این رتبه قرار داشت .

ازهرچهار پناهنده در جهان یکی ازآنها ازافغانستان مــی باشد و 

درصد آنها در ایران و پاکستان زندگی می کنند.)آمار تا سال    98

۱۳1۱.) 

اغلب افغان ها بدلـیل جنگ شوروی در ایـــن کشور مجبور به 

ترک خانه و کاشانه شدند و راه کشورهای همسایه مخـــصوصا 

 ایران و پاکستان را پیش گرفتند.

بیــــش از یک میلیون   ۱۳۳1تا اواخر 19۴9این جنگ از سال 

کشـته و بیش از شـش میلیون مـهـاجـر و آواره بـه جـای              

 ۰.8بیش از پنج میلیون افـغـان )         ۱۳۳۱گـــذاشت. از اوایل  

میلیون ایـــران ( از طـریـق           1.8میلیـون نفر پـــاکستان و 

کمـــیساریای پناهندگان در ایران و پاکستان بـه کشـورشـان      

 بازگردانده شدند .

دولـــت ایران اغــــلب پناهندگان ثبـــــت     ۱۳۳۴از ســال 

نشده ) تعدادی هم ثبت شده( را مجبور بـه بـازگشـت بــــه            

هزار نفر هم در سـال     ۰6۱کشورشان نمود.عالوه برآن تعـداد  

 به افغانستان دیپورت شدند. ۱۳۳5

میــلیون افغان ثبت شده در پاکستــان تـا اواخـر        1.۴تقریبا 

باقی مانده اند و این تعــداد ممکن است شامل کـسانـی   ۱۳1۱

سال گذشته آنجا به دنیا آمده ولـی کماکـان   ۰۳باشـند که طی 

 9۰8به عنوان اتـــبا  افــغان محسوب می شونـد. درایـران        

ثبـــت شده اند ایـن تــعـداد       ۱۳1۱هزار افغان تا پایان سال 

 شامل کسانی که در ایران متولد شده اند نیز می باشد.

 ۱۳11تـا       ۱۳1۳طبق آمار،تعداد پناهندگان افغان از ســـال   

درصدی داشته است که اغــــلب به کشور آلمان و  ۰۳افزایش 

 تــرکیه رفته اند.

میلـیون نفر اتبا  افغان با وجود 1.5بالغ بر  ۱۳1۱در نوامبر سال 

تامین و بهبود مسائل امنیتی و اقتصادی در کشورخود هـنوز در 

 پاکستان مانده اند و تمایلی به بازگشت به کشور خود ندارند.

در ایران جمعیت پــناهندگان ایرانی بسیار  1۰8۴قبل از انقالب 

اندک بود اما بعد از انقالب تعداد قابل توجه ای از ایـــرانیان به 

 آمریکا و اروپا مهاجرت کردند  

دلیل مهم دیگری که باعث مهاجرت جمع زیادی از ایرانیان شد 

 ،جنگ عراق و ایران بود .

شمسی قابل توجه باقی ماند  ۴۳روند پناهندگی تا اوایل دهه ی 

ولی با اتمام جنگ تعدادی از ایرانیان به کشور بازگشتند و برای 

سال کاهش چشــم گیری در روند پناهندگی ایرانیان  16تقریبا 

شمــسی روندی صعودی  5۳بوجود آمد اما دوباره در اواخر دهه 

 در پیش گرفت. 

اســت که باعث شد تعداد زیادی از  55نکته دیگر اتفاقات سال 

ایران خارج شوند که اغلب درکشور ترکیه درخـواست پناهندگی 

 دادند.

برای نشان دادن افزایش و رشد میل به مهاجرت و پناهــندگی 

 درایران میشود به آمار رسمی کشورها مراجعه کرد.

 بطور مثال :

 ۱۳1۱تا پایـــان ســـــال  1954تعداد ایرانیانی کـــه از سال 

هزار نفر  1۱6ازکشورآلمان تقاضای پناهندگی کرده اند بــالغ بر 

هزار ایرانی در کشور سوئد زندگی  11۳است و همچنین بیش از 

 میکنند.

ی
ق پناهندگ

 ح
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بعنوان اولین سئوال لطفا برای خوانندگان خط صلح 

 خودتان را معرفی بفرمایید.

 ساله و پزشک متخصص در ایران. ۰۳من امیر هستم.

 چرا و چــطور شد که به ایران آمدید و اینجا پناهنده شدید؟

سال پیش به خاطر جنـگ های دوران شوروی و در    ۰۱تقریبا 

واقع هجـــوم نیروهای کمونیستی شوروی سابق به افغانستـان  

و ورودشان به شهـــرمان هرات و یک سری نا آرامـی هـا و       

جنــگ های جــهادی و چریکی داخل شهری، از لحاظ امنیتی 

یک مقدار زندگی مشکل شد و نزدیک ترین جا از لحاظ مرزی 

ایــران بود و هم از لحاظ دینی ومذهبی و امثال ایـــن ها پدر 

 و مادرم تصمیم گرفتند که بیان طرف ایران . 

آیا اینکه شما چون جزو صنف پزشکان هسـتـیـد      

ممــکن هست که شرایط و تفاسیرتون با اکثریت 

پناهندگان تفاوت داشته باشه ؟ اگر اینطور است ممکن اسـت  

ســعی کنــــید بصورت اجمالی هم از مشکالت عــام و هم 

مشکالت خاص جامعه افغانستانی های مقیم ایران صـحـبـت    

 کنید.

ما قشر دیگه ای نیستیم، ما هم دقیقا همون قشر مـــــهـاجـر    

هستیم مثل بقیهیعنی ما یک تافته جدا بافته نیستیم ونبـودیـم.   

خودم به شخصه از همون قشر معمولی بودم و با سعی و تالر 

خودم و کمــک پدر مادرم توانستم از طـــریق تحـصـیـل در      

ایران به جایی برسم، ولی بسیار بسیار راه سخت و دشـواری را    

 پشت سر گذاشتم .

می دانید که اوایل که افغان ها آمده بودند ایران، چیزی نداشتند 

،کـار و کاسبی درستــــی نداشتـند و از لحاظ اقـتـــــصـادی      

ضعیف بودند و بـــرقراری رابــــطه اجتماعی آنها بــا یـک       

ایرانی ،)درسته که همــــزبان هستند ولی خیلی هم فرهنــگ   

نیستند( دشوار بود و با فقر اقتصادی و حتی زیر خط فقر بـزرگ   

شــدند، کم کم که حــــاال به شرایط آشناتر شدند و به کار و   

پول درآوردن آشناتر شدند یه مـقـدار وضـعـیـت از لـحـاظ              

اقتــــصادی بهتر شد. بهتر که میگم نه به معنای حد متوسـط   

ایرانی ها برسند نه از مــــتوسط ایرانی ها بــازم پایـیـن تـر      

هستند، این قصه ی تمام افغان هایست که در ایران شرو  بـه    

 زندگی کردند.

یا زیر خط فقر هستند و یا کمی پایین تر از حـد متوسط خانواده 

 های ایرانی، چون یک جوری تـوی جـمـهـوری اســـالمـی           

گو
گفت
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از آنجا که پناهندگی در کنار تمام تعاریفی که از آن میشود یک درد اجتماعی و انسانی است، بهترین 

راه فهم این درد فرصت بیان آن به دردمند است، افرادی که در پناهندگی به دنیا آمدند و پناهنده                     

بزرگ شدند، سرنوشت تلخ میلیون ها پناهنده در اقصی نقاط جهان که تعداد قابل توجهی از آنان نیز 

در ایران ساکن هستند. آوارگان افغانستانی دهه ها است که به قسمتی از روزمرگی های مردم ایران                 

تبدیل شده، انسانهایی که به امید برخورداری از حداقلهای انسانی در ایران سکنی گزیده اند و شاید                  

دیدن هر روزه آنان به بسیاری از شهروندان ایرانی فرصت تعمق و درک شرایط و زندگی آنان                      

بعنوان یک پناهنده را نداده باشد. گزارر پیش رو حاصل گفتگو با دو پناهنده افغانستانی ساکن                    

ایران است که )با هویت هایی محفوظ و استفاده از اسامی مستعار به خاطر هراس از مشکالت                      

 میگویند.برای خوانندگان خط صلح بیشتر( از زندگی و تجربیات خود در این کشور 

 انیس امیری

 دردها و ناگفته ها / گفت و شنودی با پناهندگان افغانستانی ساکن ایران



برنامه ریزی شده که در واقــع به هـیـچ وجـه اصـال جـای            

پیشرفتی برای مهاجرین خصوصا افغان ها نیست ،افغان هایـی  

که مــی آیند به ایران حق انجام کار اصـال ندارند حتـی اگـر     

اقامت هم به صورت قانونی از جمهوری اسالمی ایـــران داشته 

باشند حــق مشغول شدن بــه کار ندارند و یا اگـر مشـغـول        

بشوند تنها یکسری کارها ی خیلی محدود و پیش پـا افـتـاده      

 هست .

به نظر من بزرگتـریـن   

مشکل افغان هـا در      

ایران مساله ی اشتغال 

هست و مشکل دیگـه  

ایی که دارند در خیلـی  

از خریدها محـدودیـت  

دارنـد مـثـال خـونـه          

نمیتوانند بـخـــرنـد،       

ماشین نمی توانند بـه    

اسم خودشان بخرند و   

به هـمـیـن شـکـل          

مشکالت دیگر ، مساله 

سفر و خروج از محل زنـدگی هم هست، باید بدانید که افـغـان   

کیلومتر نمیتوانند  ۱۳ها از اون شهری که ساکن هستند بیش از 

سال در این کشور  48،  4۳دورتر تردد کنند . هستند کسانی که 

هستـند و زندگی کردند ولی از شهری که ساکن هستند بیـرون  

یا  6نمیتوانند بروند. با این مشکالت پناهندگان افغان باید بروند 

روز از کار خودشون بزنند و وقت صرف کنند برای کـارهـای    ۴

ماهـه و بـاز     4تا  ۰اقامت خود، آن هم تنها برای تمدید اقامت 

 باید دوباره یک هفته توی صف بایستند.

 هزینه برای گرفتن اقامت چقدر هست؟

اقامت برای کسانی که در واقع کـــارت تابـعـیـت    

هزار تومان و هــر   ۴۳دارند هر نفر فکر میکنم چیزی در حدود 

 18۳شش ماه یک بار و کسانی که پاسپورت دارند هــر نـفـر     

هزار تومان برای هر سال  یــک بار و اگر کسی کارت اجـازه    

کار بخواهد باز همین روال را شما دوبله کنید، البته کــــــارت    

اجازه کارهم برای کارهایی مثل کارهای ساختمانی نه کارهـای  

 درست حسابی .

اکثر افغان هایی که در واقع در ایران هستند دارند بـــه صورت 

غیرقانــونی و قاچاقی کار می کنند، یعـــنی اگر دولت خبـردار  

بشود که مثــال طـرف  

مغازه داره و یـا مـثـال      

خیـاطی و یا کـفـاشـی    

داره، فـرد را دستـگـیـر    

میکنند و رد مـــــــرز   

 )دیـــپورت( می شود .

تا چه حـــد  

افغانستـانـی   

های مقیم درایـران از    

حقوق بین الـمـلـلـی        

پناهندگان بهره مـنـد     

 هستند؟

اصال قوانین بیــن المللی رعایت نـــمیشه، اجازه بدهید مثـال  

 1۳بزنم؛ شما پناهنده هستید در کشور آلمان نهایتـا بـعـد از          

سال تابعیت آلمـان را دریافت مــــی کنید و حتی  18ســـال 

ساله می دهـنـد.    4ساله  ۰اگر تابعیت ندهند حداقل یک اقامت 

سال هست کـه   48ولـــی خوب اینجا افغان هایی داشتیم کـه 

توی ایران هستند و هنوز متاسفانه باید هر شش ماه بـرونـد و     

خودشان را معرفی کنند برای اقامت ،اقامت نـدارند که هـیـچ،     

 تابعیت یک چـــیز رویایی هست .

سالـگی در آن کشور  15مثال اگر متولد یک کشوری باشید و تا 

باشید بایـــد بتوانید تابعیت آن کشــور را بگیرید. خب اگر این  

درصد افغان ها اینچنین هستند، ولـــی خب  9۳رعایت می شد 

قانون به خصوص برای افغـــان ها رعایت نمیشه ،به طور مثال 

 گفتگو
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 عکس از مهر—تجمع دانشجویان افغانی در تهران در اعتراض به اعمال محدودیت های تحصیلی



یک شهـــروند روس را که همین حالت را داشت و متولد ایران 

سالگی هم در ایران بزرگ شده بود ، کنار خـود من  15بود و تا 

در وزارت خارجه حکم تابعیتش را صادر کردند و خودم شاهدر 

بودم در واقع خیلی راحت بدون کوچک تـــرین مشکلی به وی 

 6تابعیت ایران دادند ولی در عوض من پزشک متخصص برای 

 روز در ادارات بدوم تا اقامت مرا تمدید کنند. 1۳ماه اقامت باید 

این تبعیضات متاسفانه هست و به جای اینکه به خــــاطر زبان 

مشترک و فرهنگ های تقریبا نزدیک بین ایرانیان و افــغان ها 

رابـــطه نزدیک تــر و صمیـــمانه تری شـاهـد بـاشـیـم ،          

 متــاسفانه هنوز آنـــگونه که باید باشد، نیست.

مشکالتـــی کــه پــــناهندگان افغـان از طرف 

مــردم و روابط و رفتارشان یـعـنـی مشـکـالت        

فرهنگی یا اجتماعی با آنها روبــرو هستند را لطـفـا کـمـی       

تـــوضیح بدهیـد و بگویید شما بعنوان یک افغانی مقیم ایران 

 چه رفتارهای مناسب و غیر مناسبی رو شاهد هستید؟

مشکل اصلی افغان ها ریشه در فرهنگ نداره، یعنی در واقـع به 

فرهنگ نـمی رسد. بزرگ ترین مشکل پناهـــندگانی کـه در     

ایران در حال زندگی هستند مـشکالت اقتصادی هست .این ها  

خیلی مشکل دارند بـاید بیشتر مشکالت اقتصادی ایـــشان رو 

 بازتاب بدید.

مشکالت اقتصادی خیلی زیادی دارند اجاره خونـه هـر سـال        

بــاال میره و همچنین قیمت ها با این طرح جدید که آمدند و   

گذاشته اند ، یارانه پرداخت می کنند و اون سوبســید هـا رو      

برداشته اند این داره رو قیمت ها ســـال به سال بیشتر تاثـیـر   

میزاره و خوب این قشر افغان ها که اکثرا فقیر هستند و کارگر، 

 مــزدشان باال نمیرود. 

عالوه بر این که این ها باید این هزینه ها را پرداخت بــــکنند 

خونه هم ندارند و اجـاره نشین هستند هزینه مدرسه باید بدهند 

شما هیچ جای دنیا نمی بینید که هـزینه برای مدرسه و آموزر 

از کسی گرفته شوند ولــی اینجا بچه ایی که به کـــالس اول 

هزار تومان همان اول بابت ثبت نام پرداخت  ۱۳۳می رود، باید 

 کند و تازه بشود دانش آموز و برود درس بخواند.

همچنین هزینه دانشگاه باید بدهند ،دانشجوهایی ما داریم مثـال 

میلیـون تومان نیاز است. بـعـدر     1۳برای رشته پزشکی ترمی 

تازه اجازه کـــار هم نمی دهند کار درست حسابی هـم نـمـی      

 دهند خوب از کجا می خواهند بیاورند؟

مشــــکالت اکثرا اقتصادی هست و ریشه در اقتصاد داره و به 

فرهنگ نمیرسد و ما اصال توانــــایی فرهنگ سازی را نداریـم  

 وکاری نمی توانیم بکــنیم  چیزی اصال در اختیار نداریم.

متاسفانه تعداد زیادی از ایرانیــــان نسبت به افــغان ها حالتی 

ناسیونالیستی دارند و با نـــگاه از باال به پایین به افغان ها نگاه 

می کنند شاید تا حدی هم تقصیر ما افـــغان ها نیز باشد که از 

حق و حقوق خودمان دفا  نکردیم ولی این تبــعیضی که بـه    

افغان های در ایـران می شود در هیچ کجای دنیا نیست مـثـال   

ایرانی ها نسبت به عراقی ها این تعصب را ندارند و حالت خار و 

کوچک شمردن طرف مقابل را ندارند بطور مثـــال این دید که 

مثال این ها خالفکار یا دزدند و یا گدا هستند و یا حتی کارگرند 

 را ندارند حتی با وجود جنگی که در گذشته با ایران داشتند.

میشه برای درک تبعیض خاصـــی که به افغان ها هست مثال 

دیگه ایی زد، مثــال فرض کنید یک نفر از آمریکا )با توجه بـه   

تحریم ها این کشور برعلیه ایران (بیاید ایران و پناهنـده شـود      

 قطعا مردم با صمیمیت خاصی مهماندار وی خواهند بود.                   

به نظر شما اغلب پناهندگان افغان چه خواسته ای از 

 مـردم ایران دارند ؟

اگه قشـــر افغان خواسته ای داشته باشند از همه مهم تـر بـه     

نــــظر من حل کردن بــحث رفت و آمد و اقــامتشان هست 

بزرگ تــرین مشکل کل قشر افغان های مقیم ایران مساله ی 

 ۴و    6اقامت هست،یک اقامتی باشه که تعیین تکلیف بشوند و 

ماهه نباشه که هر روز تـــوی ادارات و شلوغی ها مجبور باشند 

 دنبال کارهای اقامت بروند. 

گو
گفت
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ساله به این ها بدهند و بعد حـــق  8ساله یا  ۰مثال یک اقامت 

رفــت و آمد داشته باشـــند. االن من در یک شـهـر دیـگـر        

هستم و خــانــواده ام را نمی توانم ببینم. یکـسری از شهرهـا   

را آمدند ممنو  کردند در واقـع تقریبا نـصف شهـــــــرهـای     

ایران را برای افغان ها ممـنو  کـردند اصال ورود افغـــانـی و     

حتی رد شدنشان اونجا ممنو  هسـت یـعـنـی در صـورت              

دستــگیری باید بری زندان ،شهرهای دیگه هم که مـجـــاز      

هستند از این یکی به اون یــکی بخواهـند بروند بایـد اجـازه     

خروج دریافت کنند. بزرگترین مشکل حقیقتا این هسـت کـه        

 پناهندگان افغان را شدیدا محدود کرده اند.

دومیــن خواسته این هسـت که یک هویت داشته باشند یعنی  

اینکه مثال نمی توانند خانه و اتوموبیل خریداری کنند. اگـر توی 

بحث کار و اقتـــصاد کمی راحت تر بگذارند خوب افغان ها آدم 

های زحمت کشی هستند و پیشرفت می کنند ولـی محدودشان 

کــــردند و حقوق شان از حقـوق اولیه خیلی پایین تر هست از 

شهری که ســاکن هستند اجازه خروج ندارند بـه خـیـلـی از         

 شهرها نمیتوانند سفر کنند.

قبال فقط دولت بود االن همیـن بحث فرهنگی را آن قدر دولت 

آمده اند و تبلیغ بد کرده اند به جامعه هم کشانده شـده اسـت.     

مثال توی استخرهاشون مینویسند ورود افغـــانی ممنو ، حـتی 

ورود ” توی قبرستان، قبــــرستان های خصوصـی زده انـد         

در اصفهان ،این ها فقط برای مثال است. یا در “ افغانی ممنــو 

نمونه دیگری در پارک ها، در قم ،شهر مـذهبی که اسالم مـی  

ورود افغانی ” گوید همه آدم ها برابـــرند تابلو زده اند در پارک 

 “.ها ممنو 

در واقع شما معتقد هستید که تبعیض بیشتر از سوی 

دولت هست و رفتارهای نامناسب بعضی از مـردم    

ایران با پنــاهندگان ریشه در اقدامات و کاستی های دولـتـی   

 داره؟

بله ،تبعیـــض دولتی بود ولی االن مـردمی هم شـده اسـت.       

تبعیضی که دولــت موجب میشه افغان ها رو خرد می کند ولی 

تبعیض مردمی بیشتر بلحاظ روحی و روانی پناهنـــدگان را آزار 

می دهد. االن مثال میزنم، یــک نوجوان افغان نمـــی تـوانـد    

بین جمع ایرانیان خودر را بعنوان یک افغان معرفی کند ،چون 

ممکن است مورد تمسخر یا تحقیر قرار بگــیرد، اصال افغان ها 

 در ایــران منزوی هستند.

حتی بعضی از ایرانی ها می خواهند کسی را افغانی خطاب کنند 

فکر میکنند فحـــش هست، به من در محـل کارم نمی گویند 

افغانی ،.یعنی تا این حد انزوا ،این فقر، این ناسیونالیسم افـراطی  

هم در دولت دیده می شود و هم متاسفانه در مـردم ایـران.         

مــتاسفانه این در مورد افغان ها بیشتر و پررنگ تر هست چون 

پناهـــندگان عراقی هم داریم ولــــی این صحبت ها در مورد 

 پناهندگان عراقی اصال نمی شود.

فکر می کنید چـه راهکاری مـی تـوانـد سـوء           

رفتارهای بعضی از مردم ایران را کاهش بدهد و   

 شاهد بهبود تعامالت باشیم؟

بحث فرهنگ ســازی است ،مثال روزنامه رسمی و دولتی مـی    

آید و افغان ها را اتبا  بیـگانه یا اتبا  افاغنه می نوسد، مـثـل     

اینکه بصــــورت جمع عجیبــی بنویسید اراینه یا آریانه بجای 

ایرانیان. چیز عجــیب و غــریبی از خودشان درست می کنند و 

جمع مـــی بندند و یا می نویسند اتبا  بیگانه ،خب بابا بنویسید 

اتبا  خارجی ،بیگانه یعنی چی ؟ یعنی مثال کسی که به زور وارد 

یه کشوری شده است؟ یک جــوری که انگار احساس می کنند 

که ما باید حتما به زور از اینجا برویم، خب اگه شـرایـطـش را     

داشتند اینها می رفتند متوجه هستید؟ دقیقا حالت ناسیونالیستی 

در خبرهای مربوط به افغان ها را در روزنامه ها خواهیـد دیـد.     

همیــن موضو  در تلوزیون هم هست، بایـد از رسانه ها درست 

بشود تا وقتی دولت خودر نخواهد این قضیه را درست کند که 

البته نمی خواهد هـــم درست بکند،این قضـایا به خودی خـود  

 درست بشو متاسفانه نخواهد بود.

 گفتگو
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بزرگ ترین آرزویی که دارید و یا ممکن است یـک 

پناهنده افغان در ایران داشته باشد چه مـی تـوانـد      

 باشد ؟

بزرگ ترینش خب کشور خودمان درست شود. ولی خـب ایـن      

آرزو به نظرم اشتباه است چون کشـور ما با شرایطی که ما االن 

ــدر   ــاه ش

هستیم و بـا  

ایـــــــــن 

ــالت  ــک مش

ــی و     ــوم ق

قبیله ای که 

االن در      

ــور  کشـــــ

افغانسـتـان   

هست فکـر  

نکنم درست 

شود و فکر نکنم خیلی جای امیدواری داشته باشد، ولی خـــب  

یک آرزوی کوچک تری اگر بکنیم که آرزوی مهــاجرین افغان 

داخل ایران هم باشد این هست که مثـــال بیایند به همـه ی    

درصـد از حـقـوق           5۳تـا     ۴۳اینها تابعیت بدهند تا حداقل 

شهروندی  یک ایـرانی را داشته باشند که اوال از لحاظ مـثـال     

روانی داخل مدارس یا توی دانشگـاه ها و یا محل کارشان یک 

مقداری بتوانند سرشان را باالتر بگیرند وبه گناه نکرده محکـوم  

 نشوند. 

آرزویی که بگیم کشورمان درست بشود خب آرزویه محــالیست 

 چون درست نمیشه واقعا ،من که امیدی ندارم. 

خیلی تشکر میکنیم از شما بخاطر وقتی کـه بـه       

ماهنمامه خط صلح دادید، اگر صـحـبـت خـاص       

 دیگری دارید بفرمایید؟ 

خواهش می کنم، مشکـــالت که خیلی زیـاد اسـت، شـمـا           

چـــون گفتید بصورت کلی به مشکالت اعظم پناهندگان افغان 

اشاره کنیـد من مختصر عــــرض کردم مــــثال هر قشری از 

پناهندگان افغان مشـــکالت خاص خودشان را هـم دارند مثال 

قشر پزشکان هزینه های باال تحصیل و بحث این که شما برای 

اقامت باید هر سال بـــروید افغانستان و برگـــردید. یک سری 

قوانین مسخره ایی گذاشتـه  

اند . امیدوارم بتـوانـیـم در       

مورد مسایل پنـاهـنـدگـان     

افغـــان و مشکالت خـاص  

اقشار مختلف این جمـعیـت  

پناهنده ، بیشتر صـحـبـت      

کنیم و آنها را بازتاب دهیم. 

البته قشر ما خـیـلـی کـم         

هست و شما باید بـیـشـتـر     

ــام        ـــ ـــ ــالت عـ ــک مش

پناهــــندگـان افـغـان را        

منتشر کنید و اگر مشکالت خاص دیگر اقشار را هم مـنـتـشـر     

 کنید که خیلی سپاسگذار خواهیم بود.

 

یا تشکر از زمانی که در اخنیار ما میگذارید، لطفـا  

بعنوان اولین سئوال خودتان را معرفی کـنـیـد و      

مختصری از شرایط زندگی و خانوادگی اتان بعنوان یک پناهنده 

 افغان؟

سال سن دارم. در یــک خانواده پر جمعیت   ۱4نرگس هستم و 

سال  ۰۳تا خواهـــریم، یک بــرادر و تقریـــبا  4به دنیا اومدم 

می شود که پــدر و مادرم به ایران مهاجرت کردند و تـنـهـا        

خواهر بزرگم متولد افغانستان است و بـــقیه مـتـولـد ایـران         

هستیم ولی متاسفانه هیچ گونه مدرکی نداریم. دوره دبستان و    

راهنمایی را در مدرسه ایرانی درس خوانـدم و از آنجا به بعـدر  

گو
گفت
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را دیگر اجازه نبـوده که درس بخوانم و یـا هـزیـنـه زیـادی          

بــــرای ادامه تحصیــل الزم بود و خانواده مـن تـوانـایـی         

پرداختـــش را نــــداشتند، چون یک نفر دو نفـــر نبودیم که 

می خواســـتیم درس بخوانیم همه ما تمابل به تحصیل داشتیم 

ولی از لحاظ مالی امکانش نبود. من همیشه درسـم خیلی خوب  

بود و رشته تحصیلی ام ریاضی بود و همیشه جــــزو شاگردان 

 ممتاز بودم ولی نتوانستم ادامه تحصیل بدهم .

 از لحاظ مالی شرایطتان چطور است؟

بد نسیت، خوب هم نیست. یک کار خوب هیچ وقت  

به ما افغان ها نمی دهند. همیشه هر جا می رویم انگشت اشاره  

به طرف ما است، چون ما افغان هستیم و اگر جایــی یا فرصتی 

هم باشد، میگویند این افغانی هست و فرصت را به مـا نـمـی      

 دهند.

بر اساس تجربه شما، برخورد روزمـره مـردم بـا          

 پناهندگان افغان چطور است؟

زیاد خوب نیست، مثال ما تو مدرسه خجالت می کشیدیم بگیـم  

افغان هستیم چون مسخره میکردند. یکی دو نـــفر هم نبودند  

کل مدرسه پر می شد و مــا را مسخره می کردند و حتی حرف 

های زشت می زدند. خــود آدم از لحاظ روحــــی روانی خسته 

می شد ولی خــــود ما افغان ها توی مدرسه مـی دانستـیـــم    

 چه کسانی افغان هست .

یعنی لزوما مدیر و یا معاون مدرسه شـمـا را بـه       

 عنوان دانش آموزان افغان معرفی می کرد؟

نه همه مـدرسه ها این طور نبود. ولی بعضی از مدارس چرا در  

واقع می آمدند مثال وقتی توی صف ایستاده بودیم می گفتـنـد   

که فالنی و اســامی ما را می بردند و مـــی گفتند که افغــان 

ها بیایند این طـــرف یک صف جدا تشکیـل بدهند، در ایـــن 

مواقع همـــه نگاه می کردند و می خنـــدیدند ولی خب هـمه 

 مدارس اینطور نبود.

 آیا با ایرانیان رفت و آمد و رابطه دوستی دارید؟

هـــمه همسایه های ما ایرانی هستند ولی مـا بـا       

ایرانی ها زیاد رفت و آمد نداریم، البته همه جــا آدم خوب دارد 

 و آدم بد ولی خانواده ما با همسایه ها ارتباط زیادی ندارند.

یعنی شما تالر نکردید هیچ رابطه ای ایجـــــاد    

کنیـــد و اون ها هم کاری مبنی بر ایجاد رابـطـه   

 نکردند؟

چرا، دختـــران همسایه با ما حرف می زدند و یا مثال چـیـزی     

نیاز داشتند و از ما می خواستند. ولی بعد از این که می فهمیدند  

افغان هستیم دیگر رابطه قطع می شد یعنی دیگر نمی آمـدنـد.   

بیــرون هم اگر همدیگر را ببینیم نه سالمی و نه هیچی و فقط 

 از کنار هم رد میشویم.

چه خواسته ای از مردم ایران دارید و اگه قرار باشد 

بخواهید که در مورد یک سری از سوء رفتارهایشان 

 با پناهــندگان افغان بازبینی کنند چه خواهد بود؟

یکی اینکه همون حقی که خودشون دارند رو هم به افــغان ها 

بدهند. من نمیـــگم که مثال پدر و مادر من در افغانستان بـه     

سال اســت که آمده اند  ۰۳دنیا آمدند و آنـــجا بزرگ شدند و 

ایران. خب باشد، اون ها افغان هستند ولی ما که اینجا به دنـیـا    

آمدیم نباید هـــــمه ار انگشت اشاره به طرف ما بـاشـد و       

نتوانیم تابعیت ایران را داشته باشیم. چون کسی که در کشوری  

به دنیا می آید مال همان کشوراست. درست که اصلـــــیـتـی      

افغان دارند ولی حداقل مدارکی بدهند که بتوانند درسـشـان را     

بخوانند و آینده داشته باشـــند و بتوانند یک شغل خوب داشته 

 باشند همین..

مهم ترین دلیل آزار دهنده که ممکن است باعـث  

 خروجتان از ایران شود چه موردی است ؟

ادامه تحصیل، من آرزوم این است که بتوانم ادامه تـحـصـیـل     

 بدهم و بتــوانم پیشرفت کنم و به یک جایی برسم.

 گفتگو
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درصد از قتل های عمد  ۰6بنا بر آمارهای منتشره، 

در ایران توسط اتبا  افـــغان انجام شده و هـم      

درصد اتبا  خارجی در زنــدان های ایـران اهـل      55کنون  ا

افغانستان هستند. این از منظر مهـاجرت و تبعات اجتماعی آن 

 چطور دیده می شود؟

بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 

ترین جمـــعیت  کی از بزرگ پناهنده، ی 55۱۳۳۳ایران با حدود 

آنان  54۳۳۳۳  پناهنـدگان را در خود جــــای داده که از میان

اهل افغانستان هستند. عالوه براین تعداد بسیاری هم به عنوان  

 تبعه غیرمجاز در ایران هست.

ارتکاب جرم در درجه اول ارتباط مستقـــیم با اشتغال و سطح  

درآمد دارد و بعد از اختالفات قومی و فرهنگی که هر دوی این 

ها و مشکالت مهاجران و جامعه مهاجر پذیر  ها از اولین دغدغه

است. به طور خاص در چند دهه اخیر با شدت جنـگ و ناآرامی  

زندگی بـــهتر راهی ایران   در افعانستان هزاران نفر با امیـد به

کاری، تـورم باال و تبعـــیض قانونمند در   شدند، که متاسفانه بی

بسیاری   که کرد بل چـنان متحـــول ن ایران نه تنها شرایط را آن

ــم                    ــان را از ه ــغ ــای اف ــواده ه ــان ــرد.      خ ــدا ک  ج

نه لزوما در ایران بلکه در هرکشوری افول شرایط اقتصادی قشر 

کند. این امر باعث افزایـش    آسیب پذیر مهاجر را دچار بحران می

 جرم و بزه می شود.

به نظر شما علل اقتصادی و فرهنگی ارتکـــــاب   

 معه افغان مهاجر در ایران چیست؟ جرم در میان جا

کته که با توجه به قوانین تبعیض آمیز در استخـدام   کر این ن با ذ

افغان ها برای نمونه، همین طبقــه بندی اخیر مشــاغل توسط 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا غیـــرمجاز اعالم کردن 

اقامــت افغان ها در برخـی شهرها و استــــــان ها ،تـفـاوت   

چندانی از حیـث آســــیب پذیری میان تبعه مجاز و غیر مجاز 

 باقی نمیگذارد.

علـــل مـــالی ارتکاب جرم می تواند از تالر بـرای امـرار       

معار تا تالر برای حصول مال و خروج از ایران به افغانستان 

یا کشور ثالث متفاوت باشد. درسال های اخـیـر عـده زیـادی          

داوطلبانه یا به اجـــــبار به افغانستان بازگردانده شدند، که در   

های بین المللـی   این میان با توجه به گزارشات مختلف سازمان

برخی سرپرست خانواده و برخی حتی فرزند صـغـیـرشـان بـه        

 افغانستان دیپورت شدند. 

لزوم پـــرداخت هزینه برای عودت به کمـــــپ ها در صورت 

دستگیری، پرداخت هزیــنه برای آزادی عضــــو خانواده، خواه 

گو
گفت
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در میان مدافعان تمام عیار حقوق پناهندگان که خواستار برخورداری آنان از تمامی 

حقوق شهروندی و شرایط برابر با سایر شهروندان هستند و از جامعه میخواهند پناهنده 

را به صورت کامل در خود بپذیرد، گروهی نیز قرار دارند که مدعی هستند نمی توان 

از جامعه خواست بصورت کامل پناهنده ها را بپذیرد، آنها برای این صحبت به 

مشکالت، ناهنجاری و ناامنی هایی که از طریق پناهندگان به جامعه منتقل میشود اشاره 

میکنند، خط صلح در چارچوب پردازش تئوریک و آموزشی و برخورد عینی و اخالقی 

با مقوله حقوق بشر در مورد مشکالتی که ایران در برابر مهاجـــران غیر قانونی و 

پناهنده افغان روبرو است با دانیال منجزی، پژوهشگر فرهنگ و ارتباطــات در فنالند 

 به گفتگو نشته است، این گفتگو را در پی میخوانید.

 کند دانیال منجزی: افول شرایط اقتصادی قشر مهاجر را دچار بحران می

گفتگو از سعید آگنجی
 



مجرم، خواه تبعــــه غـیـر مـجـاز،          
جهـــت پیوستن با خــــــــــانـواده       
درافغانستان یا کشور ثـالـث، قـاچـاق       
خـانواده به ایـــــران، هزینه درمـان،  
دارو و تحصیل از جمله علل اقتصـادی  
ارتــکاب جرم در میان این طبقه مـی  

 باشد.
در خصوص علل فــــرهـنـگـی، بـا       
اینــکه در نگاه اول دو کشور شباهـت  
ها و نزدیکی های فرهنـگـی زیـادی      
دارند. اما در واقـــع تنو  فرهنگی در    
ایران از یک سو و تبعــــیـض هـای      
قانونمند کاری، تحصیلی و مذهبی و به 
طبع آن قضـاوت های نـاعـادالنـه از      
سوی دیگر، بر نزدیکی های فرهنگی و 

 همــــزبانی ســایه افکنده. 
زندگی در جنگ و نا امنی، مواجهه بـا    
صحنه های خشــونت بار قومی قبیلـه  
ای عده بسیاری از مهاجران افغان را به 

قــــربانیان رشد یافته در آن بستر مبدل کرده که نـیـاز بـه        
مشـاوره یا مراقبت روانکاو یا روانپزشک، همانند روال معمولـی  
که در دیگر کشورها برای قربانیان جنگ ، خشونت و آثار اسـت  

 داشته اند.
ولی متاسفانه نه تنها در این خصوص به هر عـلـت اقـدامـی         

بیمــــــه     راهبردی انجام نشده است، بلکه حتی در بسیاری از
های درمـــانی و...نیازهای دارویی آنچنان که باید جدی گرفته    

 نشده است.
بنابراین جمعیت باال و کم سوادی اتبا  افغان مجاز و غیر مجاز، 
بیکاری و تورم ، قوانین تبعیض آمیز و عــدم انجام اقـــدامات 
راهبردی پشگیرانه از جمله مـــــواردی انـد کـه         
مســـتقیم یا غیر مستقیم در بزه کاری یا ارتکــاب  

 اقدامات مجـــرمانه این جامعه موثر بوده است.
آیا اطال  دارید سازمان ها و ارگان های بین المللی در ایـن    
 خصوص تا کـنـون چــــه کـمـک هـایـی کـرده انـد.                    

از حیث کمک هـای اقـتـصـادی       
کمیساریای عـالـی    براساس اعالم 

سازمان ملل در امور پناهندگان بـا    
توجه با تورم، افزایــش هـزیـنـه       
زندگی و افزایش افراد آسیب پذیـر  
مقرری آن سـازمـان در ایــران          
افزایش پیوسته ای در طـی ایـن       
سال ها داشتــه است، به طوری در 

مـیـلـیـون      69سال جاری میالدی 
دالر آمریکا بوده اسـت، کـه در         

سـال     4رقــــم در مقایســـه با   
 ۱۳1۳سـال     گذشــته، یعنی در   

میلیون دالر افـزایـش    ۰۱8 حدود 
 داشته است.

برای نمونه کمک هـایـی هـم از        
سوی دولت های فرانــــــسـه و     
استرالیا به کمـیـسـاریـای عـالـی         
سازمان ملل در رابطه پناهنده گـان  
افغان در ایران شده است. خصوصـا   
به این سبب که استــــرالیا، مقصد اصلی پناهندگـان افـغـان      

یا از طریق طرح های   بعــد از نا امیدی از حــــضور در ایران
 اســـــکـــــان مـــــجـــــدد بـــــوده اســـــت.               
از حیث راه حل یابی برای مشکالت پناهنده گان افغان در ایران 

میالدی نشست هایی با عـنوان برنامه راه حـــل  ۱۳1۰از سال 
های راهبردی برای پناهنده گان افغان بــــرگزار شده با کمک 

هم ادامه یافته و مورد حمایت  ۱۳14دولت پاکستان که در سال 
 کمیساریای عالی سازمان ملل هم بوده است. 

در اجالس  نو با هدف پایان بخشیدن به  ۱۳1۱این برنامه سال 
روند طوالنی مدت پناهندگی اتبا  افغان و بازگشـــت همراه با 
احترام و آماده سازی های آموزشی، درمانــی و اشتغال تصویب 

 شد.
 از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم

 گفتگو

1393شهریور ماه   40شماره  26  

 پرونده ی ویژه 

عکس خط صلح-دانیال منجزی، پزوهشگر امور فرهنگی   



وزارت آموزر و پرورر در مرداد ماه امسال طــــی بیانیه ای 

جدید از دانش آموزان اتبا   اعالم کرد که در سال تحصــــیلی

خارجی هیچ شهــــریه ای بابت ثبت نام در مـــدارس دریافت 

 نمی کند.

این خبر اگرچه خبر خوشی محســـوب می شود ولی مشکالت 

عمیق تحصیل دانش آموزان خارجی و مشخــصا دانش آموزان 

افغانی در ایران را کامال حل نمی کند، مخصوصا که این بخش 

نامـــه درباره ی کودکانی است که مدرک هویتــــی از سوی 

از  نهادهای ذیـــــربط ایرانی داشته باشند ، حال آنکه بخشی 

کودکان افغانی ساکن ایران اساسا فاقــد هرگونه مدرک هویتی 

  اعم از گذرنامه یا مدرک اقامت یا پناهندگی هستند. 

حدود هشتاد درصــد دانش آموزان خارجی در ایــــران دانش  

آموزان افغانی هستند که بحث تحصیل آنها در مـــدارس ایران 

فراز و نشیب های فراوانـــــــی    

داشته است، در حال حاضر طبـق  

هزار کـودک     4۳۳برآوردها حدود 

افغان در ایران ساکن هستند کـه    

هزار نفر از آنها امـکـان      ۱58تنها 

دسترسی به آموزر رسمـــی را    

اند. کودکانی که به عــلـت    داشته

فقر مالی و فرهــــنگی شـدیـد     

های باالی زندگی،  خانواده، هزینه

حاکمیت فرهنگی سنتـــــی در      

هـای زودرس       ها، ازدواج   خانواده

دختران، احساس طردشدگی، کبر سن و غیره مجبور به تـرک    

فروشی کـرده   تحصیل بوده و ناگــزیر در کوچه و خیابان دست

 شوند. های تولیدی می یا جذب کارگاه

عالوه بر آن بنابر آمار 

ــا         ــب ــل ات اداره ک

خــارجی استـانـداری   

هـزار   ۰۱تهران حدود 

کودک بدون هویت و 

شناسنامه حاصـــــل    

ازدواج زنان و دختران 

ایرانی با اتبا  بیگانه وجــود دارند که با توجه به اینـکـه ایـن      

کودکان شناســنامه ندارند، از تحصیل حتی در مقطع ابتـدایـی   

 نیز محروم هستند.

بدون شک موانع ادامه تحصیل کودکان افغــانی در ایران صرفا 

به قوانین موجود و یا حکومت ایران محدود نمی شود و عـوامل 

بسیاری می تواند به این موضو  کـــمک کند از جمــــله فقر 

عمومی مهاجرین افغان، عدم آگاهی کافی یا مـــــهاجرستیزی 

احتمالی در بخش هـایـی از     

ایــــران؛ ولی این مـطـلـب    

قصد دارد بیشتر به مسئولیـت  

حکومت در این زمینه بپردازد 

از جمله به این دلیل که خـود  

ایـن مشـــــکالت نیز اغلب 

مســــائلی اســـــــــــت      

آن  کـــه وظــــیـفـه ی       

ــا بــه عــهــده ی         عــمــدت

 است. حکومت 

طبـــق قانـــون اساســـی ایــران آموزر و پـرورر بـرای     

کودکان ایرانی رایگان است ولی درباره ی حق و چـگـونـگـی       

ولی بر اساس  تحصیل دانش آموزان خارجی سکوت کرده است،

ان
دک
کو
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 علی عجمی

 نگاهی به حذف شهریه تحصیلی دانش آموزان غیرایرانی

عکس از مهر—تحصیل کودکان افغان  



پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز امضا کرده و بـه   ۱5ماده 

آن محلق شــــده است کشورهـــای عضو می بایست حـق    

کودک را برای برخورداری از آموزر به رسمیت شـنـاخـتـه و       

آموزر ابتدایی رایگان و اجباری را در دســترس همه کودکان 

قرار دهند تا هیچ کودکی از تحـصیل محروم نشود و با تشویق 

و اقدامات مخـــتلف و حتی کمک مالی در صورت لزوم ایـن    

 ۱آموزر را در دسترس همه ی کودکان قرار دهد و در مـاده    

  را که  ، حقوقی کنوانسیون  طرف  که  کشورهای تاکید شده است 

  کـه     کودکانی  تمام  ، برای شده  در نظر گرفته  کنوانسیون  در این

  هیچگـونـه    کنند بدون می  آنــــها زندگی  قضائی  در حــــوزه

، عـقـایـد     ، جنــسیت، زبان، مذهب نژاد، رنگ  از جهت  تبعیضی

  ، عـدم      ، مـــــال   و اجتماعی قومی  ، جایگاه ، ملیــــت سیاسی

  قانونی  و یا قیم  والدین  شخــصیه  ، تولد و یا سایر احوال توانایی

 خواهند نمود.  و تضمین  شمرده  محترم

مطمئنا این الزامات در تناقــض کامل با شرایط پیشین تحصیل 

دانش آموزان خارجی در ایران بود که چند سالی است ثبـت نام 

دانش آموزان افغانی در ایران را منوط بـه  

اخذ شهریه هایی کرده است که با تـوجـه   

به پایگاه اجتماعی اکثر مهاجرین افـغـان     

شهریه های سنگینی محسوب می شـود    

مخـصوصا که بخشی از هزینه تحصـیـل   

کودکان افغـــان توسط نهادهای زیر نظر 

شود. هرچند کـه    سازمان ملل پرداخت می

به گفته مسئولین ایــرانـی پـولـی کـه         

کمیساریای پناهندگان سـازمـان مـلـل         

 پردازد بسیار کم است. می

بنابراین اقدام موقتی دولـت در حـذف          

شهریه ی دانــــش آمـوزان خـارجـی                

می تواند به عنوان شرط الزم در راه به رسمـیـت شـنـاخـتـن         

مشکالت تحصیل کـــودکان خارجی و عمدتا افغانی تلقی شود 

ولی قطعا کافی نیست ، به دالیل مخــتلف از جمله این که اوال 

این یک دستور موقتــــی است و ثانیا و مــهم تر از همه، این 

تسهیل فقط مشکالت تحصیل مهاجران به اصطــالح قانونی را 

حل می کند و معضل تحصیل هزاران کـودک مهاجر غیرقانونی 

 را همچنان الینحل باقی می گذارد.

در این باره حکومت ایران نه تنها تا کنون کــمکی نکرده و راه 

ان جی او ها و  حــــلی ارائه نداده است بلکه با نگاه امنیتی به 

نهاد و تعقیب و بازداشت فعاالن حقوق کودک مانع   مدارس مردم

فــــعالیت فعاالن و نهادهای غیر مردمی در این زمینه نیز شده 

 است.

بنابراین جمهوری اسالمی ایــران راه درازی تا اجرای کـامـل     

پیمان نامه ی حقوق کودک در امر تحصـیل کودکان افغان دارد 

که رایگان شدن و حذف همیشگی)و نه موقت( شهریه می تواند 

   فقط اولین قدم باشد. 

 کودکان
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معلم سرکالس می آید. اسم ها خوانده می شوند. یکی نیست!.    
ساله که باید سر کالسش باشد. کالسی در یکی  9دختربچه ای 

از خانه های کودکان کار و خیابان. دختر بچه ای افغان که توان 
تحصیل در مدارس عادی ایران را ندارد. دخـتـرک نـیـسـت.           
دوستانش سر را پائین انداخته اند. پرس و جو می شود. پـدر و      
مادر دخترک به دلیل دستور دولت نشینان وبه دلیل غیر قانونی 
بودن برای برگشت به افغانستان و عدم توان مـالـی تـامـیـن        
دخترک او را به دوستان و آشنایان در خیرآباد ورامین سپرده اند 
و راهی افغانستان شده اند. یعنی دخترک در میانه تحصیل از آن 
محروم می شود. یعنی همین امکانی هم که به همت فعـالـیـن     
مدنی و حقوق کودک در خانه های کودک برای او فراهم شـده  

 از او سلب می شود.
با تالر مددکاران دخترک باز می گردد. اما چـنـد دخـتـرک          
معصوم افغان دیگر از تحصیل در ایران منع شده اند؟ به راستی 

 چند نفر؟
این دخترک و بسیاری از کودکان افغان از کشوری می آیند که 
بیش از سه دهه با جنگ هایی خانمان سوز روبرو بوده است. از  
تجاوز ارتش سرخ به خاک افغانستان تا جنگ های داخـلـی و     
حکومت طالبان و بعد حمله و اشغال کشور به دست آمریکـا و    
همچنان شیطنت های بنیادگرایان مذهبی. در این مـیـانـه و         
قربانی اصلی مردم افغانستان اند و در میان این مردم نسل اینده 

 افغانستان یعنی کودکان بیشتر آسیب ها را دیده و می بینند. 
برای این کودکان زندگی معنایی دیگر به خود گرفـتـه اسـت.      
زندگی غیرقانونی زیر پوست شهرهای ما، در کنار ما. در کــنار  
ایرانیانی که خود گرفتار مصیبت های بسیارند. ایرانی که آخرین  
سرشماری مرکز آمار ایران خبــر از سه و نیم میـــلیون کودک 

یک میلیون نیز  91خارج از چرخه تحصیل می دهد که تا سال 
به آنها اضافه شده است و امروز قطعا این آمار بیــشتر هم شده 
ومی شود. اما مگر می شود کودک را از هر ملیت  و نژادی باشد 
از تحصیل محروم کرد؟ تحصیلی که بر مبنای همه کنوانسیون 

 ۱5های حقوق بشری و حقوق کودک حــق اولیه اوست؟ ماده 
پیمان نامه حقوق کودک که کشور ما نیز به آن مــــحلق شده 
است مـــی گوید که کشـــورهای عضو می بـایسـت حـق        

کــــودک را بـرای       
ــورداری از       بـــرخـ
ــه     آمــــــــــــوزر ب
رسمیت شنـاخـتـه و      
آمــوزر ابـتـدایـی      
رایگان و اجـبـاری را    
در دسترس همـــــه   
کودکان قرار دهــــند 

 تا هیچ کودکی از تحصیل محروم نشود.  
وضعیت مهاجران افغان اما همیشه نگران کننده بوده است. سال 

بان جهانی حقوق بشر درگزارشی تحت نام مهمـان   گذشته دیده
ناخوانده  وضعیت مهاجران افغان را در ایران بسیار نگران کننده 

های حکومت ایران با  اعالم کرده و نسبت به افزایش بد رفتاری
 این مهاجران هشدار داده است.

و وقتی گفته می شود مهاجران یعنی همه. از زن و کودک و پیر 
بان جـهـانـی     و جوان و خرد وکالن. در این گزارر معاون دیده 

حقوق بشر درآسیا، فلیم کاین گفته است:  نقض حقوق افغانـان   
یک موضو  بسیار مهم است که تأثیر مستقیم بر مصونیـت در    
حدود سه میلیون افغان که در ایران زندگی می کـنـنـد، دارد.        
افغانانی که در ایران هستند بسیار آسیب پذیرند، ایران نتوانستـه  
است بربنیاد قوانین جهانی مسؤولیت هایش را در برابر مهاجران 

 افغان، انجام دهد.
یعنی حداقل تا سال گذشته ما با فاجعه در این حوزه روبرو بوده 

 ایم. یعنی بیش از سی و اندی سال. 
داستان ابتدای این نگاشته حقیقت دارد. اما حقایق دیگری نیز از 
عمق فاجعه سخن می گوید. بسیاری از کودکان افغان به دلیـل   
محرومیت از تحصیل از سویی و فقر شدید مالی که گاه به فساد 
اخالقی و یا اعتیاد در خانواده انجامیده دست به خودکشـی زده    
اند. فعالین حقوق کودک باالخص در خانه هـای کـودک در          
تهران )که حداقل حوزه آشنایی نگارنده است( یعنی در مولـوی،    
دروازه غار، ناصرخسرو وشور و پاسگاه نعمت آباد می توانند به 
چنین فجایعی شهادت بدهد و حاکمیت ایران حداقل تـا سـال     

 گذشته در این باب ساکت بوده است. 

ان
دک
کو
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در دی ماه سال گذشته مدیرکل امور اتبا  خارجی وزارت کشور 
در مصاحبه ای با ایلنا نکاتی را ذکر میکند که می توانـد خـود     
 گویای عمق فاجعه انسانی روی داده در طول این سالها باشد.

او با ذکر این نکته که ثبت نام کودکان افغان بدون مـدارک و    
اجازه اقامت ممنو  است می افزاید: کودکانی که به صورت غیر  

توانند در مدرسه ثبت  مجاز در کشور هستند و مدارک ندارند نمی
تواننـد در مـدارس        نام شوند اما کودکانی که مدارک دارند می

ایران درس بخوانند حتی اگر ورودشان غیر مجاز باشد. و انگـار   
به خیالشان می توان از کودک پرسید که قانونی آمده ای یا غیر 
قانونی؟ یا قانونی زندگی میکنی یا غیر قانونی؟ و تحصیل او را   
که در همه قوانین بین المللی به آن سفارر اکید شده احاله به 

 آن کرد. 
اما مسئله تـنـهـا دولـتـی        
نیست. مسئله دولتی را می  
توان با بخش نامه و الیحه 
و طرح و فشار بر دولتـیـان   
حل کرد و یا حداقل عمـق  
فاجعه را کاهش داد. امـا       
مسئله افغانها در ایـران و      
باالخص موضو  سـخـن     
یعنی حق تحصیل ایشـان    
در ایران مسئله ای فـرای    

 این بحث هاست.
سه بحث در اینجا قابل طرح است. ابتدا مسئله ظرفیت مـدارس   
ایران در طول سالهای پس از انقالب است. در سالهای آغازیـن   
دهه شصت و با سیاست حکومت بر ازدیاد جمعیت ما بـا رشـد     
قابل توجهی در زاد و ولد روبرو هستیم چنانکه از آن به عنـوان  
آغاز مقدمه ای برای یک پنجره جمعیتی در ایران یاد می شود. 

و با  58تا  5۳حدفاصل  68تا  6۳جمعیت متولد شده در سالهای 
گذر از بیست سالگی یا دانشجو هستند و یا در جویای کار. پس  

این جمعیت در مدارس ایران متراکم شـده   ۴۳در سالهای دهه 
بودند. دانش آموزان آن دوره مدارس دو، سه و یا حتی چـهـار      
شیفته را به یاد دارند. در این میان مهاجرین افغان نیز در ایـران   
حضور پیدا کردند و در حاشیه شهرها سکنی گزیدنـد و خـود       

مسئله آموزر ایشان و حق تحصیل کودکانشان به مسئلـه ای    
برای حاکمان ایران تبدیل شد. حاکمانی که توانایی ایجاد امکان 

 تحصیل برای شهروندان ایرانی را هم نداشتند.
عالوه بر مسئله فوق فقر فرهنگی خانواده های افغان نیز خـود    
مزید بر علت بوده و هست. تفکر به شدت سنتی بسـیـاری از        
خانواده های مهاجر، تحصیل را برای فرزندان امری الـزامـی و     
قطعی نمی داند. ایضا مسئله برای فرزندان دختر نیز باتوجه بـه     
این رویکرد سنتی بسیار دشوارتر است. به این مسئله اضافه شود 
لزوم ازدواج این ها بنا بر سنت های خانوادگی و قبیـلـگـی در      
سنین پائین و کار کردن ایشان که طبعا مسئله را از وضـعـیـت    
تحصیل به وضعیت های دیگر تغییر می دهد. مهاجرین افـغـان    

و    ۴۳در سال های دهه   
کارهای شاق و سخت  5۳

را به عهده گـرفـتـنـد و       
مسئله کارگران افغان نیـز  
خود تبدیل به مـعـضـلـی     

 شد. 
کارگرانی که گاه با یک یا 
دو سر عائله و سنی حدود 

سال بـه ایـن        19و  15
کارها روی مـی آوردنـد.     
حاکمان ایـران نـیـز بـا         
سکوت خود به این مسئله دامن می زدند. هر عقل سلیمی مـی   
داند و می فهمد که راه حل چنین فقر فرهنگی ای آموزر است 
و حتی آموزر اجباری برای کودکان و اما بـی مسـئـولـیـتـی         
حاکمان و فرار از مسئولیت انسانی در قبال پناه آورنـدگـان بـه      
ایران علی رغم همه قوانین بین المللی و اصول اخالقی و دینی 
)برای حاکمیتی که مدعی دیانت است( به چنیـن امـری تـن          

 ندادند.
مسئله بسیار مهم دیگری نیز نباید مفغول بماند ، ما ایرانیان هم 
خور استقبال نبودیم. رفتارهـای ضـدانسـانـی بسـیـاری از             
هموطنان ایرانی مان با مهاجرین افغان خود مسئله و معضـلـی   
بوده و هست. رفتارهایی به مانند نصب اعالن ما به هیچ عنوان  

نام اتبا  خارجه )افغان( در این آموزشگاه نیستـیـم     راضی به ثبت

 کودکان
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در سال گذشته و در برابر یکی از مدارس شهرستان میبد یـزد،    
توهین ها و تحقیرهایی که می توان هر روز در خیابـان هـای     
تهران و شهرهای دیگر آن را دید و شاهد بود و رفتارهای گـاه  
نژاد پرستانه هموطنان مان خود معضلی دیگر در برابر مسـئلـه     
مهاجرین افغان به طور عام کودکان افغان به طور خاص قـرار    

 می دهد.
کسانی که سابقه مهاجرت به کشورهای دیگر را دارنـد و یـا         
سابقه توقف برای پناهندگی در کشورهای واسط این حـس و      
درد را به خوبی می فهمند. درد تحقیر و کوچک شمرده شدن و  
به هیچ انگاشته شدن. آنچه ما ایرانیان نیز در طول سال ها بـا     
افغان ها کردیم دست کمی از این تحقیرها نداشتـه و نـدارد.       
فحش ها و متلک هایی که با کلمه افغان و افغانی همراه اسـت  
در فرهنگ عامه و در کوچه و خیابان های ما کـم نـیـسـت.         

ایرانیان به مهمان نوازی 
مشهورند، اما شاید بایـد  
قبول کرد که ما حداقـل  
در باب افغان ها خـور  

 استقبال نبودیم.
به هر تقدیر و با وجـود    
تمامی مصائب ذکر شده 
افغان ها سال هـاسـت     
درایران هستـنـد. حـق       
درس خـوانـدن بـرای      
کودکانی کـه بصـورت     
قانونی درایران هستـنـد   
وجود دارد و البـتـه بـا      

پرداخت شهریه و وای به حال خانواده ای که شهریه نـداشـتـه    
باشد. البته این مسئله به لطف نظام سرمایه ساالر و خصوصـی   
سازی شده حاکم بر سیستم آموزر و پرورر ایران که یادگـار  
دولت های پس از جنگ هشت ساله است تنها   گریبان گـیـر     
کودکان افغان نیست. چه آماری که در ابتدای بحث و از قـول     
مرکز آمار ایران ذکر شد گواه بر آن است کـه ایـن شـهـریـه          
ستاندن ها موجب شده که بخشی از کودکان ایرانی نیز از حـق  
تحصیل رایگان محروم شوند. جنایت محروم از تحصیل کـردن   

کودکان که بر هر کودکی اعم از افغان و ایرانی توسط سیستـم  
سرمایه ساالر خصوصی سازی شده آموزر و پرورر ما سـال    

 هاست که دارد اعمال می شود.
اما سال جاری نویدی خور برای این کودکان به گور رسیـد  
که امیدی را در دل ها ایجاد کرد. شاید کورسویی اما در شـب     
ظلمانی کور سو نیز غنیمتی است. اما این نوید را هم اگر کامـل   

 بخوانیم چراغی است که خامور می شود.
مرداد ماه سال جاری خبرگزاری تابناک به نقل از ایرنـا اعـالم     
کرد که: با پیگیری های نهاد ریاست جمهوری، وزارت آمـوزر   
و پرورر در سال جدید تحصیلی از دانش آموزان اتبا  خارجـی  
مقیم ایران، وجهی بابت ثبت نام در مدارس اخذ نخواهد کـرد.    
اما همین خبر در تکمیل خود می گوید که: با توجه به نامه دفتر  
ریاست جمهوری در مورد شهریه دانش آموزان اتبا  خارجی و   
ضرورت بررسی بیـشـتـر    
آن، فعال از دریافت هـر    
گونه وجهـی از دانـش       
آموزان اتبا  خارجی بابت 
ثبت نـام در مـدارس         

 خودداری شود.
شفقنا اما این خبر را بـه    
نقل از روزنامه اعتماد بـه  
این صورت منعکس مـی  
کند که: در بخشنامه یی  
که از سوی قائم مـقـام     
وزیر آموزر و پـرورر    
در امور بین الملل صـادر  
شده، تاکید شده است ؛ با توجه به نامه دفتر ریاست جمـهـوری   
در مورد شهریه دانش آموزان اتبا  خارجی و ضرورت بـررسـی     
بیشتر آن، فعال از دریافت هرگونه وجهی از دانش آموزان اتبـا   

 خارجی بابت ثبت نام در مدارس خودداری شود. 
خلیل اهلل بابالو تاکید کرده است: تا تعیین تکلیف نهایی فقط به  
اخذ تعهد پرداخت از کسانی که واجد شرایط معافیت نیسـتـنـد،    
اکتفا شود. بر اساس این بخشنامه، ادارات کل امـور اتـبـا  و         
مهاجرین استان، تنها مرجع صدور برگه آموزشی است و شرکت 

ان
دک
کو
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دانش آموزان اتبا  خارجی در مسابقات رسمی ورزشی و                
 فرهنگی منوط به نظر و تصویب کار گروه استان است.

اما دراین خبر و هدیه ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید دو              
نکته قابل پیگیری و مداقه است که از شیرینی این خبر و نور               
این چراغ به شدت می کاهد و گاه طعم گس و شاید تلخ را در                
دهان به یادگار بگذارد. اوال قید فعال در نگرفتن این شهریه ها             
خود معضلی است. این فعالاینجا به چه معناست؟ یعنی تا چه             
زمانی و چه شرایطی و ثانیا همه اینها برای دانش آموزانی وضع          
شده که بصورت قانونی درایران هستند. پس اگر کودکی پدر و            
مادرر به صورت غیرقانونی و از مرزهای شرقی کشور که              

چرخ مواد مخدر وارد کشور می  15چرخ به  15رسما شتر شتر و 
شود و قاعدتا آدمیزاد فراری از جنگ و درد هم راحت تر می                
تواند وارد شود، وارد شده باشد مشمول این مسئله نمی شود.              
پس کودک به زعم آقایان غیر قانونی باید تقاص عمل پدر و              
مادرر را در ایرانی بدهد که آقایان داعیه احترام به قوانین بین            
المللی و اخالقی و دینی را داشتند که اخیرا و در طول یکسال               

اخیر اهل تدبیر و امید هم شده اند. اینکه تدبیر و امید و اعتدال               
آقایان آیا شامل حال کودکان مهاجر بدون قید قانونی و غیر              

 قانونی می شود خود محل سوال و تردید است. 
وضعیت ایران امروز در باب کودکان حداقل در حوزه تحصیل            
اگر نگوییم فاجعه بار که بسیار نامطلوب است. شاید آقایان               
حاکمان هم می بایستی طعم گس مهاجرت را بچشند و قدری            
چشم دل باز کنند تا کودکان مهاجر را بدون فیلتر قانونی و غیر             

 قانونی و امثالهم ببینند.
و البته به تمام آن تضییقات باید اضافه کرد مناطقی مانند                 
شهرستان انار استان کرمان را که از سوی وزارت کشور به                
عنوان مناطق ممنو  اقامت افغانها اعالم شده و کودکان افغان           
آن مناطق اگر باشند هم باید به مناطق همجوار بروند. شاید باز            
بتوانیم با خودمان سخنی بگوییم که نه فرهنگی و از زاویه                
مردمی و نه دولتی میهمان نوازان خوبی برای کودکان رانده             

 کودکان شده از وطن نیازمند کمک افغان نبوده ایم.

1393شهریور ماه   40شماره  32  

 پرونده ی ویژه 

 عکس ماه



جناب اولیایی فرد، قاعدتا می دانید کـه یک حکـم  

سه سال حبس برای قاتل ستار بهشتی تحت عنوان 

قتل شبه عمد صادر کــرده اند. یــک فعال کارگـــــری و      

وبالگ نویــس در زندانـهای پلیس فتا کشته شده و تقریبا هم 

مشخص شـــده که چه کسی این حرکت را انـجـام داده و       

تنــها یک حکم سه ساله برای او در نظر گـرفـتـه شـده و         

متاسفانه آن حکم هم قطعی شده با این وضع این حـکـم را     

چگونه می بینید اگــر پیرامون این حکم و حواشی آن به لحاظ 

 حقوقی  نظرتان را بفرمایید ممنون می شوم. 

در سه بند به آن  ۱9۳ببینید قتل عمد طبق قانون جدید در ماده 

اشاره شده و در هر یک از این سه بند اگر مصداق پیدا کند قتل 

هست، اینــجا یک  ۱91عمد می باشد قتــل شبه عمد در ماده 

نکته ای رو من اشاره بکنم ببینید در بعضی از پرونده ها تفـاوت 

بین قتل عمد و شــبه عمد بسیار ظـــریف و فاصله شان بسیار 

باریک است و در آنجا می طلبد که پرونده به دقت رسیـــدگی 

بشود و تشخیص داده بشود که این پرونده قتلش عمد می باشد 

یا شبه عمد . اما واقعا در پرونده ستار بـــهشتی همچین فاصله  

ظریفی وجود نداشت یعنی به سادگی و بر اساس آنچـــه که به 

شما عرض می کنم تشخیص اینکه قتل عمــد بوده یا غیرعمد 

انــــجام می شده و به روشنی و با توجه به مدارک پرونده،  و   

 فاصله ار با قتل غیرعمد بسیار زیاد بوده. 

قانون قدیم،  ۱۳6قانون مجازات اسالمی و ماده  ۱9۳طبق ماده 

در سه مورد قتل، عمد حساب می شود. یک زمانـــی هست که 

قانون مجازات اسالمی می گوید که هر گاه  ۱9۳قانون بند الف 

مرتکب با انجام کار خاصـی قصد ایراد کاری با جنایت بر فرد یا 

افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و 

در عمل نیز جنایت محسوب و یا نظیر آن واقع شود گاه ارتکاب 

نوعا موجب وقو  آن جنایت یا نظیــر آن بشود یا نشود. این بند 

می گوید که وقتی یــک فرد قصد قتلی را داشته باشد و قتل را 

انجام بدهد با این قصد حاال می خواهد کارر باعث جــــنایت 

بشود یا نشود یعــنی اون ضربه ای که وارد می کند نوعا باعث 

جنایت بشود یا نشود همین که قصد قتل را دارد و ضـــــربه را 

می زند حاال می خواهـد این ضربه خیلی هم آرام و مالیم باشد 

 اما منجر به قتل بشود این قتل عمد محسوب می شود.

ما می خواهیم ببینیم که در مورد ستار بهـشتی این بند الف آیا  

صدق می کند ؟ ما می گوییم امکان دارد که این صدق بکند به 

گفته بـود     ۰8۳خاطر اینکه ستار به هم بندیان خودر در بـند 

که بازجوی من به من گفته که اگر اقرار نکنی تو را می کشم . 

بنابراین معلوم می شود که این بازجو در صورت عـدم اقرار ستار 

قصد قتل داشته و با قــــصد قتل بازجویی را انــجام داده حاال 

می خواسته ضربه ار موجب کشتن بشود یا نشود؛ یعنی شدت 

 ضربه اینجا دیگر فرقی نمی کند. 
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 بررسی حکم صادره در پرونده ستار بهشتی در گفتگو با محمد اولیایی فرد
آبان ماه  ۷نویس ایرانی بود که در تاریخ  ( کارگر و وبالگ۰۵۷۰-۰۵۳۱ستّار بهشتی )

اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در ”توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام  ۰۵۷۰

بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. ستار در مّدت “  شبکٔه اجتماعی و فیس بوک

بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت، در روند 

های فراوان با صدور کیفرخواست  رسیدگی به شکایت خانواده بهشتی، پس از کش و قوس

با اتهام قتل شبه عمد برای یکی از مأموران پلیس فتا، قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو 

ضربه شالق محکوم شد. این حکم از نظر  ۹۱سال اقامت اجباری )تبعید( در نقطه معین و 

بسیاری از فعاالن حقوق بشر ناکافی و ناعادالنه بود، در این رابطه با محمد اولیایی فر، 

 حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگویی داشته ایم که در پی می آید.
 فرید رهنما

گو
گفت
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پس این بند الف را اگر بخواهیم در نظر بگیریم حایز این شرایط 

می شود .حاال فرض بفرمایید شما که بازجــو قصد قتل نداشته  

 باز در دو مورد دیگر جنایتش عمدی محسوب می شود . 

در بند ب اینطور اشاره شده که هـــر گاه مرتکب، عمـدا کاری 

انجام دهد و نوعا مورد جنایت واقع شود و یا نظـیر آن گردد هر 

چند قصد ارتکاب جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولــی آگاه و 

متوجه این بوده که آن کار موجب و نظیر آن مـی شود و در بند 

دو می گوید که فرض بفرمـــایید که آقای بازجو قصد قتل هم 

نداشته اما می داند که اگر این کـــار را انجام بدهد موجب قتل 

می شود به طــور مثال در خیلی از 

قـــتل ها به این بند استنـاد مـی     

 شود .

فرضا یک نفر چاقو را در شـــکـم  

یک نفر دیگـــــر می کند و مـی  

گوید آقا من قـصد قتل نـداشـتـم      

دادگاه می گوید بله تو قصد قـتـل   

نــداشتی ولی تو باید می فهمیدی 

که وقتی که چاقو را در شکم ایـن    

فرد می کنی آن طرف خواهد مرد، 

بنابراین بازجو باید می فهمیده کـه  

اگر هم بر فرض قـــصد قتـــــل  

نداشــته این ضــــربه هایی که دارد به این فرد می زنـد، آن    

شـــــکستگی استخوان، شکستگی دنده، شکسـتگی در ناحیه 

 جمجمه اینها بر 

اثر ضربات بوده، پس این بازجو باید تشخیــص بدهد وقتی که  

این ضربه را دارد می زند این طرف ممکن است که بمیرد . پس 

بنابراین به استناد همین بند هم می تواند کار بازجو قتل عــمد 

 حساب بشود .

حاال در مورد سوم حتا اگر در این دو مورد قبلی هم نـــباشد در 

مورد سوم عمل بازجو مورد قتل عمد است در بند پ مـی گوید 

که فرض کنیم که فرد قصد قتل عمد هم نداشته ضربه ای هم 

که زده نوعا باعث قتل نمی شده امــا با توجه به وضعیت فردی 

که مورد جرم واقع شده وضعیتی که داشتـــه امـکان داشته که 

مورد مرگ واقع بشـــود  مثال فرض کنــــیم که وضعیت چه 

 می تواند باشد؟ 

یکی بیماری، یکی ضعف، یکی پیری، فرض می کنیم که یکی  

، یک پیرمردی را می زند قصد قتل پیرمرد را ندارد ضربه ای را 

هم که می زند ضربه ای نیست که یک فرد متـــعارف بخواهد 

بمیرد اما چون او پــیرمرد بوده یا چون آن فرد بیمار بوده باعث 

مرگ شده و این باعث قـتـل   

عمده ستار بهشـــــتـی؛ در      

 واقـع باید بازجو می فهمیده .

حاال فرض کنیم که مثال در  

مـــورد سوم  بازجو قصد 

قتل هم نداشته ضــربه ای 

هم که زده کشنده نبوده اما 

ستار بهشتی در بازداشتگاه 

بوده در یک وضعیت خاصی 

بوده امکان دارد که  به 

گواهی پزشکی علت مرگش 

هم شوک بوده ؛ بنــــابراین 

طبق وضعیت خاصی که ستــــار بهشتی در آن قرار داشته به 

همین جهت می تواند طبق بند پ هم قتل عمد باشد بنابراین با 

توجه به اینکه پرونده ستار بهشتی از نظر مرتکب مشــــخص 

بوده و معلوم بوده که مرتــــکب چه کسی هست یعنی معلوم 

بوده که قاتل چه کسی هست .زمان و مکان جنایت مشخص 

بوده قاتل اقرار کرده که شکنجه کرده، دادستان کل کشـور 

وجود شکنجه را در بدن ستار بهشتی تایید کـــرده، ضربه 

هایـــی که به وی خورده و شکستگی هایی که از ناحیه دست 

و پا و جمجـــمه و خونریزی هـــایی که بوده را تاییــد کرده، 

برگه پزشکی قانونی وجود این ضربات و شوک را تایید کرده 
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بنابراین پـــرونده برای صدور حکم به قتل عمـد کامال آمـاده    

بوده و به هیچ عــــنوان نمی توانسته این قتـل بـه لـحـاظ         

 حقوقی شبه عمد باشد. 

بنابراین آقای دکتر با توجه به فرمایش شما حـاال    

اینـجا این سوال پیش می آید با توجه به ایـنـکـه    

پرونده از همه جــهات با توجه به موارد قانـونـی هـم کـه         

فــرمودید برای صدور حکم قتل عمد آمـاده بوده چرا قتـــل 

شبه عمد ذکر شده؟ یعنـــی  فکر می کنید چه اتـفـاقـی در      

سیستم قضـــایی یا برای آن قاضی افتاده که قتل شبه عمـد  

 ذکر شده؟ دلیل این را چه می دانید؟

ببینید من فکر می کنم که این برمی گردد به سـابقه ی قوه ی 

قضاییه شما نگاه بکنید قوه ی قضاییه هر وقت که پـای یـک     

مقام حکومتی یا مقام قضایی یا نیروی امنیتی یا در سطح همین 

ضابطین هم بوده و ایـن ها متخلف بودند و یا متهـــم بودند یا 

اصال پرونده را رسیدگی نکرده، مثل پرونده ی زهرا بنی یعقوب 

پزشک جوان همدانی که در بازداشتگاه کشته شد و تا حــاال به 

پرونده ار رسیدگی نشده،  یـــا اگر پرونده را رسیدگی کــرده  

قاتل مشخـص نشده، مثل پـــرونده ی زهرا کاظمی که قاتـل  

مشخص نشد و حکم به پرداخت دیه شد یا اگر رسیدگی کرده و 

قاتل هم مشخص بوده سعی کرده با تعاریف و استدالالت غـیر 

متـــعارف و غیر عادی حقوقی حکم سبکی برای مجرم در نظر 

بگیرد مثل پرونده ی جنایت کـــــهـریـزک کـه در مـورد           

آقـــای مرتضوی به آن شکل انجــــام شد و ایـن آخـریـن      

 مـورد هم که پرونده ی ستار بهشتی بود. 

تصورم این هست که مادر ستار بهشتی اهل قصـــاص نبـود،  

یعنی حکم قصاص را می خواست اما شاید به مرحله ی اجرا که 

می رسید حکم را انجام نمی داد .اما این یک موقعیتی بود برای  

قوه  ی قضاییه که یک اعاده ی حییثیت بکند در واقع با صدور 

حکم قصاص یک منفعت عمومی برسـاند و آن هم این بود که 

در واقع  به مقامات متـخلف، به ضابطین قضایی متـــخلف، به 

مامورین امنیتی متخلف این پیام را برساند که اگر خالف بکـنید 

قوه ی قضاییه به صورت مستقل به موضو  رسیدگی می کند و 

 با شدت برخورد می کند.  

این پرونده حکم قصاصش می توانســـت یک منفعـت عمومی 

داشته باشد و در این صورت همــه متوجه می شدند که نباید از 

مقامشان سوءاستفاده بکنند و اگر ســـوءاستفاده بکنند قــوه ی 

قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. ضــمن این که مردم هم اگر 

رای و عـــدالت در این مـــورد تحقق پیــدا می کرد استقبال 

می کردند. اما متاسفانه این موضو  برعکس شد و حکمی صادر 

شد که پیامی منفی داشت یعنی مقام های قضایی، مــقام های 

حکومتی، بازجوها،  مامورین امنیتی، ضابطین این پیام را داد که 

شما اگر هم تخلف بکنید در راستای وظایفتون  برای حفظ نظام 

، شما از مصونیت آهنــین برخوردار هستید و برای شما مجازات 

شدیدی در نظر گرفته نمیشود و متقابال به مردم هم این پیام را 

داد که در واقـــع این مامورین و این متخلفین مصونیت آهنین 

دارند و نباید انتظار احکام عادالنه ای از قــوه ی قضاییه در این 

 مورد داشت.

آقای دکتر در اینجا یک سوالی پیش می آید که با 

توجه به اشرافی که شما به این پرونـده داریـد و       

مواردی را هم که از ماده بندهای قانونی فرمودید که حتا اگـر  

فرد قصد کشتن هم نداشته اما عملش منجر می شده به اون   

قتلی که اتفاق افتـــاده، اوال فکر می کنید که آن بــــازجو یا 

آن دستـــگاه امنیتی که ستار بهشتی را دستگیر کـرده بـه       

عـنوان یک وبالگ نویس و کارگر و یا فعال اجتـمـاعـی در      

فضای سایبری آیا واقعا قـصد قتل داشته و اصوال چرا دسـتگاه 

امنیتی ناگهان با یک فعال اجتماعی به این صورت بــرخـورد  

می کند با توجه به شناختی که شما از دستگاه قضایی و امنیتی 

 دارید دلیل را در چه می بینید؟

این را واقعا نمی شود نیت خوانی و گمانه زنی کرد کــــه آن    

بازجو قصد قتل داشــــته یا نه آنچه ما گفتیم بر اساس مدارک 

هستش یعنی خود ستار بهشتی به هم بندیانش گفـــته بود که 

35 

گو
گفت

 

1393شهریور ماه   40شماره   



بازجوی من به من گفته که اگر اقرار نکنی می کشمت. بنابراین 

آنچه که ما گفتیم در باره سه بند قتــــل عمد در واقع براساس 

مدارک و شواهد پــرونده است و در واقع قاضی هم بر اسـاس  

این مدارک می توانسته رای بدهد، قاضی هم نـمی تواند نیـت  

 خوانی و یا گمانه زنی بکند .

اگر مدارک کافی باشد قتل عمد صادر می کند اگر مدارک کافی 

نباشد شبه عمد. اما به نظر مـــن مدارک برای قتل عمد کافی  

بوده این از آن مورد و البته برخورد دستـــگاه امنیت ایـــران با 

اینگونه پرونده ها به نظر من سختگیرانه است  در واقـع دستگاه 

امنیت برای حفظ امنیت مـردم هست و باید در برابر مسایلی که 

امنیت جامعه رو به خطر می انــدازد مقابله بکند اما مـــتاسفانه 

رویکرد دستگاه امنیت در واقع سختگیرانه طرح شده به جــهت 

اینکه حتا با حیطه فعالیت های مــدنی هم برخورد می کند و با 

افرادی که فعالیت هایی می کنند که در واقع می تــــواند جرم 

سازمان یافته نباشد بــــرخورد های شدیدی می کـــند و این 

سختگیری ها منجر می شود به این سختگیری ها و این پرونده 

 ها که رعایت قانون هم البته نمی شود.

آقای دکتر االن سوال اینـجاست که روی ایـن      

پـــرونده به طور مشخص و با پیگیری هایی که تا 

کنون انجام شـده و غلیرغم اینکه البته حکم قطعی صـادر شده  

آیا به لحاظ حقوقی می توان این پرونده را دوباره به جـریـان   

 انداخت و حرکتــی در مورد آن انجام داد؟

این پرونده اگر که به صورتـی باشد که حکم قطعــــی شـده     

باشد و هیچگونه شکایت دیگری از ناحیه اولــــیـاء دم اجـرا        

نشود دیگر این پرونده بایگانی خواهد شد؛ زیرا دادگـاه اعـالم     

کـرد که در مورد قتل شبه عمد از اولــــیاء دم خواسته شـده    

که شـکایت بکنند و این موضو  پیگیری بشود ولی مادر ستـار  

بهشــتی این کار را نــــکرد و این پرونده بدون شکایت رفـت  

و بیشتـر جنبه عمـــومی داشت اما اگر پرونده رو در باب قتـل 

عمد پیگیری بکنند و اعاده دادرسی بکنند همون پـرونـده کـه      

تبدیل شـــد به شبه عمد اگر اون را به طور مبنایی پیـگـیـری    

بکنند؛ بله ، رییس قوه قضاییه به عنوان یک مـــرجـع اعـاده      

دادرسی می تواند حکم شبه عمد رو خالف شر  تشخیص داده 

و نقض بکند و بفـرستد به یکی از شعب دیگر و اون پـرونـده     

مجددا رسیدگی می شود. بنابراین اگر رییـس قـوه قضـایـیـه           

بخواهد بـرای این پرونده اقدامی بکند به نظر مـن امـکـانـش       

 وجود دارد.

آقای دکتر چون به هـر حال خود شما سال ها در 

ایـــران وکالت کردید و روی پرونده ها هم اشراف 

دارید وکالی پرونده هایی که با دستگاه امنیتی جـمـهـوری      

اسالمی دسته و پنجه نرم میکنند زیر فشار هستند، از جـملـه   

وکیل همین پرونده،  لــطفا یک مقدار در مورد این فشـــارها 

صحبت کنید یعنی چـــه طور برخوردهایی صورت می گیرد و 

فشارها به چه صورت است؟ و این فــشارها بیشتر از طرف چه 

 نهادهایی اعمال می شود؟

متاسفانه نگاه دستگاه امنیتی ایران به وکال یک نگـاه امنـیـتـی    

است؛ یعنی تصور می کننـــد که بر فرض اگر وکـــیلی پرونده 

حقوق بشری را می گیرد قصد دارد مخالفت سیاسی بکنـد، این 

 تصور اشتباه هست. 

وکال در تمام پــرونده هایشان حتا پرونده های عادیشـــان کار 

حرفه ای خودشون رو انجام می دهند اگر وکیلی پرونده سیاسی 

را می گیرد، اگر وکیـــلی پرونده حقوق بشری را قبول می کند 

این به این معنا نیست که دارد مخالفت سیاسی می کند، این به 

این معنا نیست که یک وکیل، اپوزسیون سیاسی نــظام هست، 

اینگونه نیست؛ در واقـع وکال، اپوزسیون سیاسی نظام نیستند ؛   

اما با سیاست هـــــایی که منجر به نقض حقوق بشر در ایران 

 می شود مخالف هستند.

بنابراین هیچگاه یک وکیل با گــــرفتن کار وکالت خودر در 

زمینه های حقوق بشر مخالفت سیاسی ندارد، اصـال این معنا را 

نمــــی دهد. االن در این پــرونده خانم گیتی پور فاضل تمام  

تالشش رو کرده بر مبنای قانون وهمان قانونی که به تـصویب 
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خود پارلمانش رسیده، بنابراین خانم پور فاضل با گرفـــتن این 

پرونده کار حرفه ای خودر را انـجام داده .این را نمــی توانیم  

اسمش را مخالفت سیاسی بگذاریم .چرا باید به خاطـــر گرفتن  

 این پرونده ها فشار به وکال وارد بشود؟ 

در واقع اینها می خواهند به نوعی با وکال بازی امنیتی را شرو  

بکنند، وکال را در داخل بازی امنیتی بگـذارنـد در حـالـیـکـه           

اینطوری نیست. وکال، داخل بازی امنیتی نمی شوند تا االن هم 

نشده اند به همین جهت هم هستش که ما معتقدیم احکامی که 

برای وکال در نظر گرفته اند در واقـع  

غیر منصفانه است. آقای عبدالفـتـاح    

سال اخیر  8۳سلطانی حکـــمش در 

بی نظیر و بی سابقه بوده، آقای سیف 

زاده در واقع با آن بیمـاری در زنـدان  

رجایی شـهر. انصـاف نـبـود ایـن            

حکمها. وکالی دراویش در زنـدان       

هستند. بنابراین من معتقـــدم کـه     

وکال دارند کار حــــرفه ای خودشان 

را می کنند و این نگاه سیســـــتـم    

امنیتی به وکال یـک نـگـاه کـامـال       

 اشتباه است.

به نظــر شما اینگونه فشارها چقدر می تواند روی   

وکال در رابطه با فعالیتهاشون تاثیر داشــته باشد؟ از 

به این سو پرونده های متفاوت امنیتی که در واقـع     55سال 

اتفاق افتاد و وکال آمدند و پای این پــرونده ها و دفا  کـرده  

اند، چه مقدار از این فشارها در کم شدن حضور وکال یا فعالیت 

 هایشان  تاثیر داشته ؟

واقعا تاثیر گذار هست ؛ این گونه نیست که در واقع هـمکـاران  

ما پرونده های حقـــوق بشری را نگیرند ، نه ؛ االن هـم مـا       

شاهد هستیم که همکاران ما پرونده های حقوق بشری را مـی  

گیرند ، پرونده فعالین سیاســی را هم می گیـــرند .نمونه آن    

هم همین چــند وقت پیش خانم نسرین ستوده بـود کـه بـه        

هـمراه خانم گیتی پور فاضـــل وکالت آقای کورور زعیم را   

به عهــده گرفتند و به دادگاه رفتند. ولی متاسفانه رییس شعبـه   

به خانـم ستوده اجازه ورودر را بـــه داخل دادگاه  نـداد و  18

عنوان کرد که من پروانه وکالت شما را به رسـمـیـت نـمـی          

شناسم .  این البته خالف قانون هست و می تـوانـد مـوجـب          

پیــگرد قانونی رییس دادگاه بشود، به خاطر اینکه پروانه وکالت 

ایشــون کامال قانونی هست  و منطبق با قوانین وکالتی ایران و 

قــــانون خود نظـام جـمـهـوری       

اسالمی، بنابـرایـن خـود ایشـان         

بایستی می رفتند و در دادگاه  دفا  

می کردند. عرض من این است که  

علیـــرغم این فشارها همکاران ما 

این پــــرونده ها را قـبـول مـی        

کنـــند و انجام هم می دهند امـا    

این فشارها هم تاثیر گـذار اسـت       

باعث می شود که هزینه برای وکال 

باال بــــــرود و تعداد محدودی از 

 وکال این پرونده ها را قبول بکنند .

وکالی جوان تر به خاطر حاشیه ها و صـــدمات و هزینه های 

باالیی که دارد امکان دارد که هراس داشته باشند از قـبول این 

پرونده ها و در واقــــع این موضو  صدمه ار به خود سیستم 

قضایی ایران می خـــورد و عدالت را زیر ســـــوال می برد و 

مخــدور می کند،  به خاطر اینکه به هر حال سیستم قضایی 

ایران برای تحقق عـــــدالت نیاز به وکالی مستـــقـل دارد.     

اگــر وکالی مستقل پرونده ها را نگیرند عدالتی برقرار نخواهد 

شد و اگر بخــــواهند آنها پرونـــده ها را به وکالی مورد نظر 

خودشان بدهند حق موکلین را از بین برده اند، چـون هر موکلی 

حق این را دارد که وکیل انتخابی خودر را قبول بکند و تعیین 

بکند.  بنابراین متاســـفانه این روند تاثیــر دارد هر چنـد کـه      

ــد .                       ــن ــی ده ــام م ــج ــان را ان ــودش ــار خ ــال ک  وک

 سپاسگزارم آقـــای دکتر از وقتی که در اختــیار ما گذاشتید 

37 

منبع آزاد—گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بر سر مزار فرزندش  

گو
گفت

 

1393شهریور ماه   40شماره   



38 

کتاب حقوق بشر در محاکمات کیــــفری بین المللی نوشـــته 
 4۳4سالواتور زاپاال توسط دکتر حسین آقایی جــــنت مکان در 

صفحه ترجمه و توسط انتشـارات دانشگاه شهید چمران در سال 
منتشر شده است، این کتاب به موضـــو  بررسی ماهیت و  5۴

ساختار دادگاههای جـــزایی بین المللی و حقوق بشر اختصاص 
 .دارد

زاپاال در فصل نخســت کتاب تحت بخش های رویکرد حقوق 
بشری به آیین دادرســـی کیفری بین المللی  ، بســـط مفهوم 
دادرسی عادالنه به محاکمات کیفری بین المللی ، رابطه ی بین 
نظام های نظارتی حقوق بشر و دادگاه های کیفری بین الـمللی 
و عناصر دادرسی اتهامی و تفتیشی در آیین دادرسی کیفری بین 
المللی و تاثیر آنها نسبت به حــــقوق اشخاص به بررسی جرم 
سیاسی، انوا  آن، ضوابط تشخیص آن و نیز تحــوالت تاریخی 

  .مربوطه بخصوص تجربه نورنبرگ و توکیو می پردازد
نویسنده در فــــصل دوم با عنـــوان حقوق اشخاص در طول 
تحقیقات و طی بخشهای شرو  به تحقیق و اختیارات مـــراجع 
تحقیق و حقوق مظنونان در محاکمات کیفری بین المللی نقش 
دادستان بین المللی را به عنوان ارگان عدالت تعریف می کند و 
با مقایسه اختیارات دادستان بین المللی و حقوق متــهم نظارت 
قضایی بر تشخیص دادستان از جهت رعــایت منافع جامعه بین 

  .الملل و حمایت از حقوق مظنونان را الزامی ارزیابی می کند
در بخش میانی کتاب و در فصل سوم، زاپاال تحت عنوان حقوق 
متهم در مرحله ی دادرسـی، حقوق متهم در بی گـــناه شناخته 
شدن را قاعده کلی رفتار با اشــــخاص میخواند، ایـــن کتاب 
شیوه های مشرو  و نامشرو  اقرار به جرم را بررسی میکند و بر 

 .حق سکوت متهم در دوره بازجویی صحه میگذارد
در این فصل مباحث حقوق بشری و تطبیق آن با روند دادرسی 
و بخصوص موارد حقوق متهــم برگرفته از اعالمیه های ثالثه 

 .حقوق بشر محوریت نوشتار را تشکیل میدهد
در سه فصل بعد، کتاب به بـررسی حقـــوق متهم برای تجدید 
نظرخواهی و اعاده دادرسی، مجازات ها، شیوه های اجــرای آن 
ها و حقوق محکوم علیه و وضعیت سایر اشخاص:  قــــربانیان 
جرم و شهود به بررسی پروسه های پیشرفته و تکمیلی دادرسی، 
انوا  مجازات ها و تطبیق آن با معاهدات حقوق بشـــری و نیز 

 .حقوق قربانیان و وضعیت دوگانه قربانی و شهود می پردازد
در فصل هفتم و پایانی کتاب، نویسنده در مقام نتیـجه گیری با 
بررسی نقش حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی و مدل 
های آیین دادرسی کیفری، رویکرد اصولی به آیین دادرسی را به 
منظور تقویت احترام به حقوق بشر الزامی ارزیابی کرده و رعایت 
حقوق بشر در محاکمات بین المللی را الزمه مصـــحلت جامعه 
بین الملل میخواند، این کتاب با پیشنهاداتی جهـــت حمایت از 

 .حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی به پایان می رسد
عالقمندان میتوانند این کتاب را در قطــــع وزیری از انتشارات 

 .ریال تهیه نمایند ۴8۳۳۳دانشگاه شهید چمران به قیمت 

  حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی

ب
ی کتا

 معرف
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