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  سرآغاز سخن

 یانسان هر بر را روزگار ناك، دهشت عیوقا دانست، بایز يآغاز توان ینم را نو سال آغاز

 ي فاصله در زندان در یافیرصیم درضایام و ساران رحشمتیام فوت. است کرده تلخ

 تولد در میداشت دوست هرچند ساخت، همراه نهفته یغم با را نو سال آغاز روز، چند

 عیوقا اما م،یکن آغاز خند لب با را نوروز درختان، و ها شکوفه ي خنده و عتیطب

ه که يشمار یب د که ها سال نیا ن  سخت را روزگار گذرد، یم ما مردم بر است قرن چن

  . سازد یم هیشب هیگر به را خند لب نیا و است ساخته

 و یخودکش ،یمذهب و ینید يها تیاقل حق در اجحاف ان،یجو دانش بازداشت

 روز چند تا که ست ا یلیدل کی هر ،... و ياقتصاد يها مشکل لیدل به يخودسوز

 آغاز. کنند پر را گذشته سال کل که اند بوده ادیز قدر آن  و برد فرو فکر به را یآدم

 و انیجو دانش بازداشت است، نبوده بشر حقوق نقض از یخال که هم دیجد سال

 در کرد وطنان هم از یکی جسد کشف خبر نو، سال لیتحو ي لحظه در آنان ي خانواده

 ادامه سال نیا چنان هم که است نیا و...  و است بوده بازداشت در که جاده ي هیحاش

  .شود یم گوناگون يها يخبرگزار کی تریت ناگوار يخبرها و دارد

ا رانیا در بشر حقوق فعاالن مجموعه ياعضا  خود تیفعال از ينوروز التیتعط وجود ب

 در بشر حقوق نقض يخبرها لحظه، به لحظه سال، گرید يروزها چون هم و نکاستند

 آماده صلح خط ي نامه ماه از شماره نیدوم راستا نیهم در و کردند مخابره را رانیا

 موعد سر انتشار گوناگون دالئل به شده، لیتحم و ناخواسته يریتاخ اما. شد انتشار

 يها يریگ یپ ه،ینشر ریسردب یی هفته دو بازداشت کرد، ناممکن مان يبرا را هینشر

 با را ما متاسفانه موجود يکار يفشارها و رانیا در بشر حقوق نقض موارد مداوم

 خیتار طبق میبتوان پس نیا از دوارمیام ما. ساخت مواجه یی دهیعد مشکالت

 ما که میخواه یم هم شما از و میکن عمل میا داده وعده که چه آن بر شده يبند زمان

  .دیکن ياری هینشر نیا ساختن پربار چه هر در را

 را یشادمان و يشاد از پر یسال ران،یا در بشر حقوق فعاالن مجموعه وجود نیا با

 آن در که باشد یسال دیجد سال است دواریام و کند یم آرزو انیرانیا یتمام يبرا

 .میباش جهان و رانیا از یی نقطه هر در  ها انسان ي همه حقوق احقاق شاهد
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  ي پی جویی حق تحصیل بهاییان ي کمیته بیانیه

  با اخراج هاي اخیر اعضاي این کمیتهدر ارتباط 

حق تحصیل پی جویی ي  کمیته

هاي  بهائیان در حالی نخستین ماه

تأسیس خود را پشت سر 

گذارد که تعداد دیگري از  می

جویان بهایی  اندك دانش

هاي کشور  گاه مانده در دانش باقی

از وزیرزاده ، سماء نورانی و فرسینا دانا. گان پیوستند هی اخراج شدی نیز به جرگه

، مینو شهریاري گاه سهند تبریز ي مهندسی پزشکی دانش جویان رشته دانش

فاران خوان چنین  گاه دولتی سمنان و هم ي اقتصاد در دانش جوي رشته دانش

؛ از اعضاي گاه مازندران محض دانش یریاض دانشجوي سال سوم یغما

دیانت بهایی از  ي حق تحصیل بهائیان تنها به دلیل اعتقاد خود به  کمیته

  . گاه اخراج شدند دانش

گر آن است که  اخیر حکومت جمهوري اسالمی بیان هاي برخوردها و اقدام

ها که از  گاه سیاست سرکوب ، اخراج و جلوگیري از ورود دگراندیشان به دانش

هوري اسالمی با انجام جم. چنان ادامه دارد ها قبل آغاز شده بود ، هم سال

جویان و اساتید  هایی بر آن است تا دانش محرومیت ها و چنین سرکوب

اندیش جامعه هستند را از  فکر و ژرف ترین اقشار روشن گاه که اصلی دانش

حکومت . کنند، محروم شهرت و نفوذ گسترده در میان مردمیابی به  دست

بر تأثیر فرهنگ بر جامعه و سیاست؛ سرکوب همه ایران به دلیل واقف بودن 

فرهنگ غیراسالمی را فکران دگراندیش و مبارزه با مدرنیته و  ي روشن جانبه

ی و مبتنی فکران در ایجاد فرهنگی پلورالیست کردن نقش روشن به منظور خنثا

  . ، در دستور کار خود قرار داده استبر تنوع و آزادي عقیده

یاست چنان با سکوت خود مهر تأییدي بر س سال دیگري گذشت و ما هم

هاي مختلف  گاه جویان در دانش دانش. ایم نظام حاکم زدهسرکوب فرهنگی 

شان در  وطنان بهایی اند که هم دید تحصیلی را در حالی آغاز کردهکشور ترم ج

، شهید بهشتی و دیگر گاه سهند تبریز، سمنان، کرمان، شیراز دانش

هاي کشور تنها به دلیل اعتقاد و باور خود از تحصیل در ترم جدید  گاه دانش

از سوي . اند مواجه شده» اخراج « ي  م و با حکم متحجرانه و ناعادالنهومحر

تصاب غذا در گاه امیرکبیر در وضعیت نامساعد و اع جویان دانش دیگر، دانش

دون آگاهی ؛ آموزگار زندانی فرزاد کمانگر هر روز را ببرند زندان اوین به سر می

، به جاي اه زنجان انشگجویان د رساند و نیز دانش از فرداي خود به شب می

گویی  گاه و کالس درس مجبور به حضور در دادگاه براي پاسخ حضور در دانش

  . ي خود هستند به جرایم مرتکب نشده

هاي فرهنگی  هسکوت در قبال چنین جنایت عظیمی موجب فروریختن پای

مروز با آرامش خاطر در این سرزمین  دانش. ایران زمین خواهد شد جویانی که ا

د مهر تأییدي بر این سرکوب ها ول به تحصیل هستند و با سکوت خومشغ

ند که سرکوب فرهنگی روزي دامان آنان را نیز ا زنند، از این نکته غافل می

عبارت را  نیااند  شا نشستهفاوت به تمات خواهد گرفت و خطاب به آنان که بی

، بر آلمان گفته است ها يناز ي پروتستان در دوران سلطه شیکش ککه ی

من ، کردند یم ریگ ها را دست ستیکمون ،ها  يناز یوقت«: شویم یادآور می

ها رفتند و من  ستیالیبه سراغ سوس ها آن. نبودم ستیچون کمون ؛ساکت بودم

دموکرات ها  الیکه سوس یزمان .نبودم ستیالیسوس که نیا ينگفتم برا یسخن

 سپس .دموکرات هم نبودم الیچون سوس ؛ من ساکت بودم ،کردند ریگ را دست

 .چون پروتستان بودم ؛ها رفتند و باز هم دم نزدم کیها به سراغ کاتول آن

نمانده بود که اعتراض  یکس گریافسوس که د ...به سراغ من آمدند باالخره

  »! کند

هاي  جویان و تشکل هایی از سوي دانش ه حمایتشایان ذکر است ک

چنین  گاه زنجان انجام شده و هم امیرکبیر و دانشگاه  جویی در دانش دانش

 هاي کالسی ی در حمایت از همی گاه سهند تبریز نیز بیانیه جویان دانش دانش

جویان بهایی  بهایی خود و اعتراض نسبت به اخراج این افراد و سایر دانش

ي حق تحصیل بهاییان انتظار آن را  بدین وسیله کمیته. اند کردهایران صادر 
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جویی در  هاي دانش جویان و تشکل د تا در این موقعیت بحرانی، دانشدار

، کرمان دانش ، حمایتی هاي کشور گاه و سایر دانش مازندران، گاه سمنان، شیراز

گاه  بهایی خود که از تحصیل محروم و از دانش هاي کالسی همه جانبه از هم

فرهنگی تنها در  ا این جنایتاند به عمل آورند؛ چرا که مبارزه ب شده اخراج

جویی امکان پذیر  هاي دانش ها و تشکل ي اتحاد و اتفاق تمامی طیف سایه

  .  خواهد بود

 

 

داشت امیرحسین حشت ساران  گزارش بزرگ

 در واشنگتن

اسفند توسط  26در تاریخ  "امیر حسین حشمت ساران"مراسم یادبود 

جمعی از فعاالن سیاسی و حقوق بشري ، در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار 

  . شد 

هم اینک  از زندانیان سیاسی سابق که " کیانوش سنجري "در این مراسم 

در ایاالت متحده زندگی می کند ، ضمن معرفی آقاي ساران و نحوه شکل 

ایشان پایه گذاري شده بود ، در خصوص که توسط  "جبهه اتحاد ملی "گیري 

 ": وضعیت تاسف بار زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج چنین گفت 

. در این زندان ، زندانی با انواع فشارها ، خطرات و تهدیدها مواجه خواهد شد 

بیماریهاي بسیاري در رجایی شهر رایج است و زندانیان خالفکار و خطرناکی 

ستند که براي زندانی سیاسی و عقیدتی دردسر ساز می شوند و در این زندان ه

اینکه ما می گوییم اینگونه . در یک کالم در آن فضا ، نا امنی حکمفرماست 

مرگها در رجایی شهر مشکوك است به این دلیل است که سازمان زندانها که 

اسفانه متولی و عهده دار مسائل امنیتی ، بهداشتی و تغذیه اي زندانیان است مت

که  60بگذریم از دوران دهه . این مسئولیت خود را به درستی انجام نمی دهد 

اما . زندانیان دسته دسته بدون برگزاري دادگاه صالح و عادل اعدام شدند 

امروزه جمهوري اسالمی در مجامع بین المللی ادعاي رعایت حقوق بشر در 

 "قطر"س قوه قضائیه در رئی "آقاي شاهرودي"ایران را دارد به عنوان مثال 

اظهار می دارد و اکیدا بر این قضیه پافشاري می کند که حقوق بشر در ایران 

  "! به درستی رعایت می شود 

سخنگوي مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،  دیگر  "احمد باطبی"

سخنران این جلسه ضمن بیان دغدغه هاي خود در خصوص مرگهاي 

در اینگونه مراسم معموال مرسوم است  ": ر داشت مشکوك در زندان ها ، اظها

که از خاطرات و یادبودهاي فرد فوت شده صحبت شود اما من می خواهم 

من و بسیاري از دوستان این . توجه شما را به موضوع مهم دیگري جلب کنم 

شانس را داشتیم که به زندان برویم و از آنجا سالم بیرون بیاییم اما بسیاري 

و . ا ندارند مثل همین دوستمان که امروز در میان ما نیست این شانس ر

کار ما امروز به عنوان . احتماال  امیر حشمت ساران آخرین آنها نخواهد بود 

و این آن چیزي . فعال حقوق بشر ، شمردن جنازه هاي این عزیزان شده است 

خروج  حداقل من با اهداف دیگري تصمیم به. نیست که ما به دنبال آن بودیم 

چه می توان  ":نمی توانم با این حرف خودم را قانع کنم که . از ایران گرفتم 
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اینکه هر از گاهی به  "کرد ؟ مگر کار دیگري هم از دست ما ساخته است؟

مجامع بین المللی حقوق بشر مانند عفو بین الملل مراجعه کنم و گزارش دهم 

ن رخ داده ، این هم مرا که این موارد نقض حقوق بشر در این مدت در ایرا

  . راضی نمی کند و آن چیزي نیست که من به دنبالش باشم 

بالتردید اگر قرار باشد تغییر و تحولی در اوضاع امروز ایران رخ دهد ، این تغییر 

باید به دست مردم و فعاالن مدنی و اجتماعی که عموما خارج از بازي سیاست 

نسیلهاي یک جامعه براي حرکت به اینها هستند که پتا. هستند ، رخ دهد 

سمت دموکراسی محسوب می شوند اما زمانی این پتانسیل می تواند فعال و 

مفید عمل کند که مطمئن باشد در این تالش و مبارزه آنچه که براي مرحوم 

حشمت ساران و خانوده اش رخ داد ، براي او رخ نمی دهد و این را مطمئن 

مشکل یک تشکیالت قوي هست که از حقوق باشد که در صورت نیاز و بروز 

شهروندي او دفاع کند همینطور حمایتهاي قضایی و دیگر حمایتهاي الزمه را 

. از او بنماید و بطور مداوم و مستمر پیگیر وضعیت او و خانواه اش باشد 

متاسفانه ما نتوانستیم این حمایتها را در حق افرادي که امروز در بین ما نیستند 

و تنها . انجام دهیم  "امیر حشمت ساران"و  "اکبر محمدي" مثل مرحوم

اتفاقی که در فقدان این عزیزان رخ داد برگزاري مراسمی این چنینی بود و 

  .تنها به ذکر اینکه این فعاالن که بودند و چه کردند بسنده کردیم 

به اعتقاد من هیچ راهی براي ما موجود نیست مگر اینکه به شکل اصولی وقت 

تمام فعالین سیاسی زمینه . نرژي خود را صرف مسئله حقوق بشر کنیم و ا

نچه امروز همه ما را با هر  متفاوتی در باورها و اعتقادت سیاسی خود دارند اما آ

سلیقه سیاسی در اینجا گرد هم آورده چیزي نیست جز هویت انسانی یک 

ري روي اگر همگی ما به این باور برسیم که با یک جهت دهی فک. انسان 

مسئله حقوق بشر می توانیم متفق القول شویم ، آنگاه می توان ایده هاي 

جدید ارائه کرد  و به یک سازماندهی و ائتالف درست با محوریت حقوق بشر 

هر کدام از ما به تنهایی داخل ایران روابطی داریم که دسترسی ما به . رسید 

ی توانیم در کنار هم یک ما م. اطالعات دقیق و درست را ساده تر می سازد 

سازمان حقوق بشري به معنی واقعی سازمان تشکیل دهیم و از این ارتباطات 

دنیاي بیرون باالخص دول اروپایی و آمریکا را آگاه . استفاده بهینه نماییم 

نماییم در مورد مسائل ایران ، خصوصا مسئله حقوق بشر و دید صحیح نسبت 

من بسیار با این موضوع برخورد کرده ام . دهیم به مسائل داخل ایران به آنها ب

که غیر ایرانیان مثال جامعه آمریکایی ، ذهنیتی که از یک پدیده اجتماعی در 

ایران دارند به هیچ عنوان آن چیزي نیست که واقعا در ایران رخ می دهد و به 

دلیل همین عدم آگاهی و نداشتن درك درست از مسائل داخل ایران نه الزاما 

حوزه حقوق بشر ، بلکه در هر مقوله دیگري ، تصمیم گیري هاي آنها  در

عموما درست نیست و نتیجه آن همان چیزي می شود که امروز از تصمیمات 

دولتمردان این کشورها می بینیم و اگر قرار  باشد جامعه جهانی حمایتی از 

  .واهد بود مردم ایران داشته باشد بنا به این دالیل آن حمایت هم بی فایده خ

این همسویی در خصوص مسئله حقوق بشر ، قادر است این معضل را حل  

باید وقت بگذاریم ، پشتوانه مالی و ارتباطی فراهم کنیم و پیش از اینکه . کند 

من این قول را به شما می . اتفاقاتی از این دست رخ دهد جلوي آن را بگیریم 

را به تک تک مردم ، توده هاي دهم اگر یک روزي ما بتوانیم این اطمینان 

اجتماع و فعاالن مدنی و سیاسی بدهیم که اگر زمانی کار آنها به دستگیري و 

زندان کشید، ما می توانیم به شکل صحیح اخبار آنها را پوشش دهیم ، به 

شکل اصولی از خود آنها و خانواده اشان حمایت کنیم و اجازه ندهیم جاکمیت 

هد و هزینه برخورد با این افراد را براي حاکمیت باال آنها را تحت فشار قرار د

ببریم چه به لحاظ تبلیغاتی در افکار عمومی دنیا و چه در داخل ، آنگاه می 

توان مطمئن بود که اغلب مردم در جنبشهاي اجتماعی براي تغییر شرایط خود 

و در این میان فرد دیگر دغدغه نان شب خود را ندارد . شرکت خواهند کرد 

چرا که می داند یک تشکل یا جمعیتی هست که در صورت بروز مشکل به او 

تشکلی که فرد باید مطمئن باشد که وابسته به هیچ جریان . کمک کند 

سیاسی نیست و صرفا تمرکز آن روي مسئله حقوق بشر براي همه افراد بشر 

. است

  

نیاز ما این  تجربه من در این سالها این را به من ثابت کرده که اساسی ترین

این حقیقتا . است نه نیاز به یک اپوزیسیون به این شکلی که امروزه وجود دارد 

امیدوارم نتیجه این جلسه این باشد که بتوانیم با دوستان . بی فایده است 

به راهکار مشترکی . قراري بگذاریم و بیشتر حول این مسئله صحبت کنیم 

ه وقایع  را بگیریم و به عنوان مثال دست پیدا یابیم  و جلوي تکرار این گون

دور هم جمع نشویم و  "بهروز جاوید تهرانی"فردا روزي اینجا دوباره براي 

کرمی خیر "و یا روز دیگر براي . همان حرفهاي تکراري را بگوییم و بشنویم 

و همه  "سعید ماسوري"و یا  "ارژنگ داوودي"و روز بعد براي   "آبادي

این درست نیست . این شرایط بحرانی به سر می برند دوستان ما که اینک در 
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که به انتظار وقوع فاجعه بنشینیم و بعد از رخداد آن دور هم جمع شویم و 

این مراسم نه به درد قربانیان این حوادث می خورد و نه . مراسمی برگزار کنیم 

  "به درد هیچ کس دیگر 

ط تلفن از لوس زندانی سیاسی پیشین که توسط خ "فرزاد حمیدي"دکتر 

در مورد زندان رجایی شهر  ":آنجلس در این مراسم شرکت کرد ، چنین گفت 

بهتر است که مجامع . باید بگویم که بدترین و مخوف ترین زندان در دنیاست 

بین المللی و ناظران حقوق بشر به نحوي وارد قسمتهاي مخفی این زندان 

ار یا هیچ ناظري گشوده نشده شوند ، که تاکنون این درها به روي هیچ خبرنگ

است که اگر روزي این اتفاق بیفتد بطور قطع ناظران دچار وحشت عمیقی 

دلیل اصلی آن هم وفور مواد مخدر در این زندان است که . خواهند شد 

مصرف کنندگان آن که عموما از قاتلین و سارقین مسلح هستند ، از خوي 

با فرستادن زندانیان سیاسی . یرند انسانی خارج می شوند و حالت بیماري می گ

به این بندها تالش مسئولین زندان این است که این گروه از زندانیان امنیت 

جانی نداشته باشند و در معرض مواد مخدر و یا ضرب و شتم این خالفکاران 

در این زندان حتی جایی براي خواب به زندانی سیاسی نمی دهند . قرار بگیرند 

ندانی سیاسی تعلق نمی گیرد و زندانیان عقیدتی و سیاسی یعنی سلولی به ز

اما مهمترین فاجعه در زندان . مجبورند در کف راهروهاي آلوده زندان بخوابند 

رجایی شهر درگیریهاي گروهی بین قاتلین و سارقین زندانی بر سر مواد مخدر 

  "شوداست که گاها کریدورهاي زندان از این سر تا به آن سر پر از خون می 

از مرکز آموزش روشهاي مبارزه بدون خشونت ، در مورد تاکید  سام صدایی

نکته مهم که در  ":آقاي حشمت ساران بر مبارزه مدنی بدون خشونت گفت 

مورد آقاي ساران باید گفته شود این است که ایشان مفهوم مبارزه بدون 

. هدید نبود در مبارزه ایشان خبري از اسلحه و ت. خشونت را درك می کردند 

نکته دیگري که . ایشان با همسر و فرزندان خود وارد میدان این مبارزه شدند 

ایشان درك کرده بودند این بود که هیچگاه  هیچ مبارزه این چنینی بدون 

همیشه در اینگونه مبارزات مقطعی فرا . کمک پلیس ، به ثمر نرسیده است 

و با . خود جلب کرده اند رسیده که مردم کمک و حمایت پلیس را به سمت 

هم اتفاق نمی افتاد اگر ارتش بی  1357این توضیح می توان گفت که انقالب 

آقاي ساران به این نتیجه رسیده بود که تهدید . طرفی خود را اعالم نمی کرد 

و تحریک بسیجی یا مامور نیروي انتظامی موجب نمی شود که اینان دست از 

چرا که تهدید این قشر . یان مبارزه بپیوندند ماموریت خود بردارند و به جر

وابسته به حکومت این تفکر را در آنها ایجاد می کند که اگر تغییري رخ دهد 

پس با تمام قوا مقابل این . اولین کسی که از بین می رود خود من هستم 

چقدر موثر می بود اگر همه به این بینش می رسیدند و از . جربان می ایستد 

من فکر می کنم که به جاي بحث و صحبت . یک استفاده می کردند این تاکت

در مورد اینکه آیا مرگ ایشان مشکوك بود یا نه؟ بهتر است از زاویه اي دیگر 

می توانیم راهکارها ، فعالیتها و عقاید ایشان را . به زندگی ایشان نگاه کنیم 

ونه زندگی ایشان نکات مفید و موثر آن را استخراج کنیم و اینگ. بررسی کنیم

هدف اصلی ما باید اتحاد باشد و در گام بعدي مطالعه . را جشن بگیریم 

 "استراتژي هاي کارآمد و بدون خشونت

همسر آقاي ساران که به صورت تلفنی در این مراسم  "الهه نازجو"خانم 

حضور داشت، ضمن اشاره به گروگان گرفته شدن پیکر بی جان امیر حشمت 

رت اطالعات و تهدید به اینکه مادامی که فعالین سیاسی و ساران توسط وزا

مدنی در این مراسم حاضر باشند ، جسد را تحویل خانواده ایشان نخواهند داد و 

تحت فشار گذاردن خانواده براي دفن پیکر ایشان در محلی که وزارت 

آقاي ساران دو سال بود که به مرخصی  ":اطالعات تعیین خواهد کرد ، گفتند 

یامده بود و در این مدت از سوي فعالین سیاسی و مدنی هم فراموش شده بود ن

پس از این اتفاق جمعی از فعاالن این حوزه به دیدار . تا زمانیکه به کما رفت 

ما آمدند و نگرانی عمیق خود را از وضعیت ایشان اظهار داشتند و بر لزوم 

رجایی شهر به اوین پیگیري وضعیت سالمتی ایشان و انتقالشان از زندان 

  ". تاکید کردند اما با مرگ ایشان دیگر فرصتی براي این اقدامات باقی نماند 

 "اعدامهاي خاموش"خانم نازجو مرگهاي مشکوك این چنینی در زندانها را به 

تشبیه کردند و اظهار امیدواري کردند که این آخرین خون ریخته شده در راه 

  . وطن و حقوق انسانی ایرانیان باشد 

دانشجوي  علی افشاري

زندانی و دبیر سابق دفتر 

تحکیم وحدت مهمان 

 ":دیگر این مراسم بود 

نفر در  50زانه حدود رو

تهران بر اثر آلودگی هوا و 

امراض ناشی از عوارض 

جانبی این معضل جان 

. خود را از دست می دهند 

تعداد زیادي در تصادفات 

جاده اي به دلیل نا امن 

بودن جاده ها کشته می 

شوند و همه روزه شاهد 

ه این دلیل مرگ شهروندان ایرانی به دالیل گوناگون هستیم و این همه تنها ب

که جزو ابتدایی ترین حقوق هر انسان محسوب می  "حق حیات"است که 

تا بدانجایی که به .  شود ، هنوز از دیدگاه حاکمیت به رسمیت شناخته نشده 
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حکومت مربوط است ، این اتفاقات نه عجیب است و نه مشکل به حساب می 

و به  "ا هو انسان م"آید ، چرا که از منظر حکومت هاي دیکتاتوري انسان به 

خودي خود فاقد ارزش است ، انسانی داراي ارزش است که در دایره خودي ها 

قرار داشته باشد با همین دیدگاه و طرز تلقی حکومت از حقوق انسانی 

شاهد  60شهروندان ، قتلها و کشتارهاي بی محاباي مخالفین نظام را در دهه 

ام و کشتارهاي دسته جمعی جاي بودیم اما با عوض شدن شرایط جامعه، اعد

خود را به حبسهاي طوالنی مدت همراه با اذیت و آزار با شرایط سخت داد که 

شاید بتوان تصور کرد که حکومت بطور . بروز این مرگها حاصل آن هست

مستقیم در این مرگها نقش نداشته ، اما بدلیل کوتاهی ، مسامحه و غفلت 

و نتیجه این برخوردها پیامی است که . بطور غیر مستقیم قطعا مسئول است 

ترس و "حکومت می خواهد به درون جامعه منتقل کند که همانا پیام 

است و بیان اینکه اگر به دنبال احقاق حق خود باشید نتیجه اي جز  "وحشت

زندان نخواهید دید که از آنجا هم یا با بیماریها و عوارض جبران ناپذیر بیرون 

  "بیرون نخواهید آمد خواهید آمد یا هرگز 

دردي که از این مرگها دردناکتر است اینست که ما ":علی افشاري اضافه کرد 

، همه ما ، آنگونه که به زندانیان سیاسی مشهور و چهره هاي شاخص توجه 

همانگونه . نشان می دهیم ، در مورد زندانیان گمنام این حساسیتها را نداریم 

کرده است و یک نظام آپارتاید سیاسی در که حکومت ، شهروندان را تقسیم 

ایران حکمفرماست ، در درون زندانها هم این فضا حاکم است و بهترین و 

مجهزترین بندها ، بند ویژه روحانیت است که در اختیار روحانیت خالفکار قرار 

و این حکومت که مدعی حکومت روحانی و الهی و اسالمی است به . دارد 

رخوردها را با کسانیکه از لباس روحانیت سوء استفاده عوض اینکه بیشترین ب

کرده اند داشته باشد ، بیشترین امکانات ، مالقاتها و مرخصی ها را در اختیار 

این قشر در زندانها می گذارد و این نگاه درجه بندي شده و شهروند درجه یک 

اما اگر . همواره و در همه موارد از سوي حاکمیت اعمال شده ... و دو و سه و

حکومت با فشارهاي مستمر و مکرر نهادهاي سیاسی ، حقوق بشري و مجامع 

بین المللی روبرو شود ، طبعا عکس العمل نشان خواهد داد و عقب نشینی 

تجربه نشان داده که حاکمیت در این مقوله کامال آسیب پذیر . خواهد کرد 

  "است 

و بدون افراط و  علی افشاري در خصوص پیگیري و اقدام صحیح ، اصولی

انتظار از همرزمان و دوستان ":تفریط و تبعیض در مورد تمامی زندانیان گفت 

آقاي ساران این بود که با اطالع رسانی صحیح و به موقع ایشان را بیشتر به 

فعاالن و مجامع حقوقی معرفی می کردند تا در چنین موارد بحرانی بتوان به 

  ". موقع اقدام کرد 

  

در جهت  "تشکل سازي"ضمن تاکید بر  داوودي مهاجرفریبا خانم 

جلوگیري از تکرار این فجایع انسانی در خصوص  تفاوتهاي برخورد با زندانیان 

از آنجاییکه شاید برخی حساسیتها و ":سیاسی زن و مرد اینگونه اظهار داشتند 

ا پاره اي مسائل براي خانمها مهمتر از آقایان باشد ،  حکومت براي برخورد ب

زنان متوسل به سوء استفاده از جنسیت زنان و تهدید و ایجاد فشار و وحشت با 

  "استفاده از این ابزار می شود

 .خاطراتی را از مرحوم ساران بیان داشتند ماسالیو  اردالندر پایان آقایان 

  

  

گاه و حقوق زن در ایران  بررسی اجمالی جاي

 از جنبش مشروطه تا به امروز

  تارا نیازي

حقوق خود  ها به آیا زنان ایرانی در طول این سال

کنونی ایران از  ي اند ؟ آیا زن در جامعه دست یافته

؟ در این گاهی مناسب  برخوردار است شأن و جاي

خواهیم داشت بر نقش زنان  نوشتار مروري کوتاه

تاریخی  هاي مدنی و تحول ي گیري جامعه در شکل

براي  ها هها و مبارز ي این تالشاز عصر مشروطه تاکنون و دستاوردها

یابی به حقوق انسانی زن را از آن روزگار تا به امروز به اجمال بررسی  دست

  :خواهیم کرد 

هاي پیش از انقالب مشروطه  در طول سده ،هاي پیش از انقالب مشروطه سال

یش مرد و در خدمت مرد به زن همواره جنس دوم و ابزاري در جهت آسا

در واقع علت اصلی ظلم . در محیط خانواده و چه در اجتماع ، چهآمد حساب می
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آوائی  ا رفته است را در قرائت خاص و تکه مضاعفی که بر زن در آن سال

، سنتی و مذهبی باید دانست که با محور قرار دادن ي تاریخی مردساالرانه

، بستر را براي تضعیف زن و تعریف مذهب از دو جنس مرد و زناقتدار مردانه 

این ایدئولوژي جاي زن را در . ه عنوان موجودي فرودست فراهم آورده بود ب

اما در پیش . دانست  برد اهداف مردساالرانه می خانه و او را ابزاري براي پیش

هایی پیش از مشروطیت،  هاي آگاهی به حقوق مساوي زنان، دهه زمینه

به  ي زنان به طور جدي و به عنوان راهی براي پایان دادن مسئله

فکران  هاي نخبگان فرهنگی و روشن گی اجتماع ایران در نوشته هماند عقب

 فکران آن دوران در میرزا آقاخان کرمانی از روشن. مورد توجه قرار گرفت 

ي حقوق از تعلیم، تربیت،  زنان باید در همه" :رابطه با وضعیت زنان می گوید 

هشت ( ".اشندحکومت، ارث، صناعت، تجارت و عبادت مساوي مردان ب

ضد  هاي ههاي اجتماعی و مبارز اما نقش زنان در فعالیت) 122بهشت، ص 

اولین آن . گردد  تاریخی باز می ي استبدادي و ضد استعماري  به دو واقعه

مردان و  سالی بود که برخی دولت در دوران قحطی نان وخشک 1894درسال 

گزاف به مردم به این  بهاي متموالن با احتکار غالت و آذوقه و فروش آن به

زنان در ابراز نارضایتی شرکت جسته و  ،میانزدند و در این  ها دامن می بحران

مردان و  با تحصن در سفارت انگلیس و روسیه براي بیدار ساختن وجدان دولت

وادار ساختن سفراي خارجی به رایزنی با شاه ، اقدامات موثري را انجام دادند و 

چیان با مردم  هاي تفنگ حطی نان که منجر به درگیريبراي قدر غوغاي تبریز 

رو در ماجراي  محرومان جامعه و از زنان پیش ي که از طبقه "زینب پاشا"شد ، 

دهی تشکلی مخفی نقش مهمی در تداوم مبارزه با  جنبش نان بود ، با سازمان

  . استبداد قاجاریه ایفا کرد

وتون و تنباکو براي کوتاه و درجریان جنبش تحریم ت 1896و دیگري در سال 

در این جنبش . فروش این محصول بودکردن دست انگلیس از درآمد حاصل از 

پاي مردان تا لغو کامل این امتیاز مبارزه  زنان طبقه متوسط و محروم جامعه هم

ها و تنباکوها را  ها را شکستند و توتون ها و چپق کردند و نیز زنان درباري قلیان

  . سوزاندند 

، زنان ت با به چالش کشیدن باورهاي سنتیجنبش مشروطی: دوران مشروطیت

ي فراموش شده را از پستوهاي  را به هویت جنسی خود آگاه ساخت و این نیمه

هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی  هاي مردساالر به عرصه سراها و خانه حرم

و سیاست بود  در واقع زن ایرانی تا پیش از آن در غیبت کامل از جامعه .کشاند

و پیش از مشروطیت نه خبري از حقوق خویش داشت و نه آگاهی از هویت 

   .اش جنسی خود و نه شناختی از وظایف انسانی

توان به جریان تحریم منسوجات خارجی  هاي زنان در این دوران می از فعالیت

از  هایی ورهاي خارجی اشاره کرد، گزارشبراي از بین بردن نفوذ کش

هی زنان در آثار تاریخی و د سازمان

مشروطیت روایت شده و در متون عصر 

س" ي ی که روزنامهی اعالمیه  "مجل

در تبریز "چاپ کرده، آمده است که 

زنان اجتماعاتی براي تحریم برگزار 

کردند و دیگران را تشویق کردند که در 

 ي صورت امکان مدتی به همان البسه

ید قدیم که دارند قناعت کنند، به این ام

ا  که کشور به زودي منسوجات خودش ر

نقل از انقالب (  ".کند تولید می

مورگان شوستر هم که خود از شاهدان عینی ) 236مشروطه ایران، ص 

اختناق (اش  خواهی بود، در کتاب هاي زنان ایران در جنبش مشروطه فعالیت

 شبه آموزگار، ی ناچیز یکی زنان ایران با تجربه": نویسد  یم) ایران 

  "...گو در مباحث سیاسی شدند هاي زنان و سخن نویس، موسس باشگاه روزنامه

گانه را  بی ي نقش زنان در تاسیس بانک ملی ایران براي از میان رفتن سلطه

هنگ، طال آ براي تاسیس این بانک زنان در اقدامی هم. از نظر دور داشت ید بان

  . خود را فروختند و سهام بانک را از دولت خریداري کردند هاي و جواهر

: ایران می گوید در کتاب جنبش حقوق زنان در "الیز سانا ساریان "با این همه 

در حقیقت جنبش ملی زنان در دوران  مشروطه یک خرده جنبش بود که با «

ون ش تنها استقالل ایران و اجراي قانا کرد و هدف کاري می جنبش عمومی هم

عطوف به حمایت هاي زنان در آن دوران م تر فعالیت در واقع بیش» .اساسی بود

دار  تنها عده معدودي از زنان مشروطه خواه طرف. شد از جنبش مشروطه می

باالي اجتماعی یا از  هاي هتر این فعاالن از طبق بودند که بیش "حقوق زنان"

مند  استقرار نظام اجتماعی قانون اما با. اند  خواه بوده فعاالن مشروطه ي خانواده

گذاري و تدوین قانون اساسی مشروطه،  و تشکیل مجلس قانون 1906در سال 

د و قوانینی ناعادالنه در باز هم  بسیاري از حقوق زنان نادیده انگاشته ش

کنار  به تصویب رسید  و زنان را در... سرپرستی فرزند و  ، طالق وازدواج

گونه  پس از مشروطه هم هیچ. محروم کرد راي مهجوران و مجرمان از حق

اساسی خود  چنان از حقوق توجهی به وضعیت زنان جامعه نشد و زنان هم

چنان از  ،  زنان همتا مدتی پس از استقرار مشروطه. محروم نگه داشته شدند

گی  هگی بهبود وضعیت زند هبهره ماندند و اظهار نظر در مورد چگون آموزش بی

  .اختیار و تسلط مردان باقی ماندر باز هم د

،  "میرزاده عشقی"چون  فکري هم خواه روشن اما در این میان مردان مشروطه

کردند به ویژه  از حقوق زنان حمایت می "اایرج میرز "و  "ملک الشعرا بهار  "

 ي نامه میرزاده عشقی در نمایش. در حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب 
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گی و سیه روزي زن  هعلت عقب ماند "کفن سیاه"منظوم معروف خود به نام 

کند،  ر که آن را به کفن سیاه تشبیه میایرانی را اجبار او در پوشیدن چاد

مجلس ، نخستین بار در ایران  ي نماینده  "محمد تقی وکیل الرعایا". داند  می

برابري زن و مرد را در مجلس شورا مطرح کرده و خواستار حق راي براي زنان 

همان . د و با مخالفت روحانیون مواجه شده مجلس را بهت زده کرشد ک

روحانیونی که با فتواهاي خود زنان را تشویق و تهییج کردند در جهت مبارزه 

، پس از به بار نشستن نهال قانون گذاري با دیکتاتوري و تاسیس مجلس قانون

هروندي به زنان ساالر جامعه از اعطاي حقوق برابر شاقشار مرد اما در کنار سایر

  .پاسخ ماند  چنان بی سر باز زدند و مطالبات به حق زنان هم

ي  راستاي آگاهی بخشی به حقوق زنان در دوره که در هایی از جمله اقدام 

ي  ان و تاسیس نخستین مجلههاي زن وطیت انجام گرفت، تاسیس انجمنمشر

زبان «با عنوان  1911در سال   "آبادي صدیقه دولت"ی بود که از سوي ی زنانه

پرداخت و در همان  در تهران منتشر و به بیان مسائل زنان در جامعه » زنان

ان گشایش در تهر "بی خانم وزیرف  بی"توسط  دبستان دخترانه) 1911(سال 

ي  مسئله. هاي سنتی براي دختران وجود داشت تا آن زمان تنها مدرسه. یافت

ـ  هاي حبل روزنامهزنان به حدي داراي اهمیت بود که  المتینـ  حدید ـ ایران 

د ي فارسی زبان منتشره در هن هاي مترقی و پیشرفته که از روزنامه... مساوات و

به طرح لزوم آموزش و پرورش  ها به طور مستقل لهو ایران بودند، در بیشتر مقا

  .یابی آنان به حقوق اجتماعی و سیاسی اهتمام داشتند  زنان و دست

ن قوانین به صورت ، کار تدویقانون اساسی مشروطه ي هبر پای 1928در سال 

فقها در تدوین قوانین و نظارت بر آن از حیث انطباق با . امروزي شروع شد

قانون مدنی ایران در فصل . احکام شرع نقش محوري و تعیین کننده داشتند 

  1934تا  1928هاي  سال ي نکاح و طالق و قیمومت و ارث که در فاصله

، نشأت دکراکم بر مناسبات افراد خانواده مردانه را ح ي هدوین یافت و ارادت

  .فته از دیدگاه روحانیون و فقهاستگر

رضا شاه  فرمان کشف حجاب توسط 1935در سال : دوران حکومت پهلوي

ش از انقالب ا از فعاالن حقوق زن در کتاب "بدرالملوك بامداد". امضا شد

برد و برداشتن حجاب و ورود زنان به  نان نام میطه به عنوان بیدارگر زمشرو

  .دانداصالحات رضاشاه در مورد زنان می ترین را از بزرگ... گاه تهران و  دانش

هاي سیاسی در سال  حق راي و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن درعرصه

هاي  ي آغازي براي حرکت هقطوانین رسمی کشور پذیرفته شد و ندر ق  1964

هاي فمینیستی  توان گفت که حرکت بنابراین به یقین می. دي شدفمینیستی بع

یابی دختران به آموزش  در ایران، از دو جریان ایجاد مدارس غیرسنتی و دست

ان محمد رضا هاي مشروطه و کسب حق راي زنان در دور و پرورش در سال

ه نمایند 6بدین ترتیب در همان سال براي نخستین بار . شاه پهلوي آغاز یافت

در این . نماینده زن به مجلس سنا راه یافتند  2زن در مجلس شوراي ملی و 

اهللا خمینی با اعتراض و هیاهو اعطاي حق  مقطع روحانیون به خصوص آیت

کفایتی حکومت پهلوي در به فساد  ن و بیگا هراي به زنان را توطئه بیگان

نشاط در این زمینه گیتی . ان رفتن بنیان خانواده عنوان کردکشاندن زن و از می

ي فرمان مستقیم  اعطاي حق راي به زنان، در نتیجه که با وجود این" :گوید می

یابی به این  هاي زنان را در دست ها و کمپین شاه ممکن شد اما نباید جنبش

  ".حق نادیده گرفت

زن در . چنان اسفناك بود اما وضعیت حقوقی زنان در خانواده هم 1967تا سال 

گی  هاو حق نداشت در مناسبات خانواد. شویی یک دست نشانده بودگی زنا هزند

توانست او را طالق  می ،کرد هر زمان مرد اراده می. یر بگذاردفعال بشود و تأث

نبود به مراجع قضایی مراجعه  شوهر براي طالق دادن زن خود الزم ادهد و حت

قوقی زنان ت حآن وضعی ي قانونی تصویب شد که بر پایه 1967در سال . کند

به . است مصوب این سال» قانون حمایت خانواده«. رو به بهبودي گذارد

گی تأسیس  هگی به اختالف خانواد ههایی خاص رسید موجب آن مقرر شد دادگاه

بشود و زن در امر حضانت و والیت بر فرزند تا حدودي مورد حمایت قانون 

خانواده، قضات و وکال اي ه در این مقطع تاریخی، دادگاه .قرار گرفت

نون حمایت خانواده به دست آوردند و توانستند در جریان اجراي قا هایی هتجرب

این شناخت . آن را بشناسندها و مشکالت اجرایی  ضعف 1967مصوب 

از تصویب  1974ی بر آن قانون که در سال ی ی شد بر تدوین اصالحیهی مقدمه

  .دوین یافته استتر ت حقوق زن در این اصالحیه شفاف  گذشت

گی زنان ایران آغاز شده  هدوران دیگري در زند 1978از سال : انقالب اسالمی

تمامیت حقوق از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، که . است

تأکید بر . ترین حقوق زن محل بحث و جدل شده است انسانی او و ابتدایی

عدم تعارض قوانین با این احکام در  ضرورت انطباق قوانین با احکام شرع و

 1979اصول مختلف قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب سال 

  ) . اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی . (گنجانده شده است

مرد را در همه امور  ي هگر قدرت مطلقسنت گرایان و مذهبیون انقالبی بار دی

خانواده که محل اجراي قانون از ت هاي حمای چنین دادگاه هم .داحیا کردن

هاي  دیگر بار مردان توانستند به دفترخانه. تعطیل شد ،حمایت خانواده بود

 1133مادة . طالق مراجعه کنند و همسر خود را به طور غیابی طالق دهند

پیروزي انقالب، به زیان زن  قانون مدنی  که اعتبار از دست داده بود ، پس از

چنین تدابیري که در قانون خانواده براي کنترل چند  هم .احیا شد  بار دیگر

سود زن اتخاذ شده بود ملغی  همسري مردان و حضانت و والیت بر فرزندان به

که  پیمود، تا جائیی خانواده سیر قهقرایی می ي هاینک حقوق زن در حوز. شد
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حکومت . هاي  غیابی است هاي  صعود آمار  طالق دو سال اول انقالب سال

 "احکام شرع"استناد به  آمده از انقالب حمله و هجوم به حقوق زنان را با بر

 خصوصبه گان زن مجلس پس از انقالب ،  هبرخی از نمایند. کرد  توجیه می

د و گذار ایفا کردن را در مقام قانون "زنان علیه زنان"در مجلس پنجم هم نقش 

پیروزي  پس ازاما . هاي ضد حقوق زن شدند مبتکر تدوین و تصویب طرح

، زنان به طور جدي ا باز شدن فضاي سیاسیب199دولت اصالحات در سال 

هنگ و گسترده در صدد از میان آ مطالبات خود را دنبال کردند و به شکل هم

ستیز بر آمدند که  زن و زن ي برداشتن قوانین تحقیر کننده و تحدید کننده

یی نظیر کمپین یک میلیون ها ها ، ایجاد تشکل گیري ها و پی حاصل این تالش

امضا شد که هدف آن جمع آوري یک میلیون امضا از شهروندان است براي 

تحت فشار گذاردن دولت جهت تغییر قوانین ناعادالنه علیه زن که تاکنون 

اقدام  ي بسیاري از اعضاي این کمپین توسط دولت جمهوري اسالمی به بهانه

در جالب است بدانید . (اند  شدهگیر و راهی زندان  علیه امنیت ملی دست

ی براي دختران وجود نداشت ی هیچ مدرسه اسال پیش حت 100سرزمینی که تا 

در سال گذشته را دختران گان در کنکور سراسري  هدرصد پذیرفته شد 67حدود 

دادند که در این مورد هم دولت مهرورزي بار دیگر در جهت  تشکیل می

بندي جنسی بار دیگر ماهیت تبعیض  همیهوب زنان به میدان آمد و با سسرک

  .)آمیز خود را در معرض نمایش گذارد 

گداران در  آمیز تصویب شده توسط قانون مواردي از قوانین تبعیضبه جا  در این

  :کنیم اشاره میپس از انقالب اسالمی  هاي سال

هرگاه مردي همسر خود را : است قانون مجازات اسالمی آمده  630 ي در ماده

تواند  تمکین زن داشته باشد می حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به در

که حاصل تصویب این قانون چیزي نیست همان حال آنان را به قتل برساند در

هاي ناموسی در ایران  در مورد میزان قتل. هاي ناموسی جز آمار رو به رشد قتل

درصد قتل هایی  30تا  20آمار دقیقی در دست نیست با این وجود کارشناسان 

بر  .اند هاي ناموسی تخمین زده قتل ي زمره د را درشو انجام می که در کشور

تا  76هاي  سال ي شناسان ایران در فاصله اساس آخرین بررسی انجمن جامعه

هاي  مورد آن قتل 400انجام گرقته که  در ایران بیش از هفت هزار قتل 80

 ي عادالنه در جمهوري اسالمی به گفتهنبود قوانین . اند ی بودهناموس

عالوه بر مردانی که اقدام به هاي اخیر  کارشناسان موجب شده که در سال

، زنان نیز در موارد مشابه در پاسخ به اعمال غیر کنند هاي ناموسی می قتل

گرچه قتل مردان به . انسانی وغیر اخالقی مردان دست به ارتکاب قتل بزنند 

هاي  قتل ي هاي سختی به دنبال دارد و در زمره ازاتشان مج دست همسران

 ی نوظهور در کشوری دانان پدیده حقوق  شود اما به گفته ناموسی محسوب نمی

  .ایران است 

 حد زنا در موارد زیر سنگسار: قانون مجازات اسالمی مقرر نموده که 83 ي ماده

است و با او زناي مرد محصن، یعنی کسی که داراي همسر دایمی  -الف: است

تواند با او جماع  ماع کرده و هر وقت نیز بخواهد میدر حالی که عاقل بوده ج

زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که داراي شوهر  –ب . کند

دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان 

قانون مجازات اسالمی ایران این  105 ماده. جماع با شوهر را نیز داشته باشد 

در صورتی که شواهد و مدارك الزم براي اثبات  دهد که اختیار را به قاضی می

ماید و به بیان دیگر، حکم خویش متهم را محکوم ن علم"وجود ندارد، با  "زنا"

بزرگی سنگ در سنگسار نباید به حدي باشد که با ( . ی صادر کندی سلیقه

ها انتخاب   ی سنگی عدد، شخص کشته شود باید به گونهاصابت یک یا دو 

که قانون تعدد زوجات  جایی اما از آن)  شوند که مردن شخص به درازا بیانجامد

بینی  گذار پیش ، توسط قانونبراي مرد متاهل) صیغه(دواج موقت و امکان از

ه مرد چرا ک .شود  تر براي مردان اجرا می ، چنین مجازاتی در مورد زنا کمکرده

زنی که با او رابطه دارد ، جاري  تواند ادعا کند حکم صیغه میان او و متاهل می

  . شده است 

، قانون مجازات اسالمی 300 ي مطابق ماده: موارد دیگري از قوانین نابرابر 

 مرد ي قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غیر عمدي نصف دیه ي دیه

قانون مدنی سهم االرث فرزند پسر از ترکه  907 ي مطابق ماده. مسلمان است 

مطابق . دو برابر سهم االرث دختر است ) اموال به جا مانده از فرد فوت شده ( 

قانون مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست  1059 ي ماده

 1060مطابق ماده . مسلمان چنین محدودیتی وجود ندارداما در مورد مرد 

خارجی درمواردي هم که مانع قانونی  ي مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعهقانون 

 1181 ي مطابق ماده. خصوصی از طرف دولت است  ي ندارد موکول به اجازه

قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدري، نسبت به اوالد خود والیت  1183و 

قانونی  ي ایندهامور مربوط  به اموال و حقوق مالی فرزند، نم ي دارند و در کلیه

. نسبت به فرزند خود برخوردار نیستکه مادر از چنین حقی  ند در حالیهستاو 

داري طفلی که والدین او  قانون مدنی براي حضانت و نگه 1169 ي مطابق ماده
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ارد و پس گی اولویت د هکنند، مادر تا سن هفت سال گی می هدیگر زند جدا از یک

سن قانون مدنی  1210 ي یک ماده ي تبصرهمطابق . از آن حضانت با پدر است

سال تمام  9سال تمام قمري و در دختر  15در پسر ) مسئولیت کیفري (بلوغ 

قانون مدنی ازدواج دختر باکره اگر چه به  1043 ي مطابق ماده. قمري است 

ادر در این سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدري او است و م

باید در منزلی  قانون مدنی زن 1114 ي مطابق ماده. یت استمورد فاقد صالح

روط که امکان تعیین منزل در ش د مگر آننکگی  هکند زند که شوهر تعیین می

حمایت از  ي الیحه 23 ي مطابق ماده. ضمن عقد به زن داده شده باشد

همسر اول  ي خانواده، ازدواج مجدد مردها به شرط تمکن مالی و با اجازه

نهاد رئیس  همسر اول در سال گذشته با پیش ي شرط اجازه(پذیر است  امکان

 ي گسترده هاي ب حذف به مجلس رفت که با اعتراضجمهور براي تصوی

) . دانان فعال از دستور کار مجلس خارج شده است  فعاالن حقوق زنان و حقوق

ر خود شوه ي قانون گذرنامه زنان متاهل تنها با اجازه 18 ي ماده 3مطابق بند 

تواند زن  ن مدنی شوهر  میقانو 1117 ي مطابق ماده. توانند گذرنامه بگیرند می

گی یا حیثیات خود یا زن  هخود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواد

قانون اساسی زن  163طابق اصل م. د منع کند اما زن چنین حقی نداردباش

نون اس 115ظابق اصل م. تواند قاضی شود نمی تواند رئیس  اسی زن نمیقا

ي که مجازات اسالمی اگر پدر یا جد پدر 220 ي مطابق ماده. جمهور شود

ثه مقتول و قتل به ور ي پرداخت دیه شود و به فرزند خود را بکشد قصاص نمی

  . تعزیر محکوم خواهد شد

ا از تصویب گذراند که به ر  دو میثاق مهم 1964در سال   سازمان ملل متحد

گردیدند که قوانین   ملزم  ها گان این میثاق هکنندي امضا کلیه  ،موجب آن

حقوق بشر   جهانی ي با اعالمیه  ند کهنکی تنظیم ی به گونه  خود را  داخلی

، مجلس و در دوران حکومت گذشته 1975سال در . تناقض نداشته باشد

ن رسماً و دولت ایرا این دو الحاقیه را از تصویب گذراندند   ملی و سنا  شوراي

بنابراین مادامی که ایران رسماً از این میثاق خارج . د شاجراي آن   ملزم به

و   این میثاق به قوت خود باقی است ،)که هنوز هم نشده است(نشده باشد 

اما جاي . جهانی حقوق بشر باشد ي اعالمیه  نافی بایدقوانین مصوبه در ایران ن

زنان ایرانی که از صد سال  ي اولیهبسی تاسف و تالم است که حقوق انسانی و 

، اند ه دنبال برابري و رفع تبعیض بودهپیش در جنبش مشروطه تاکنون ب

دینی که مدعی مساوات و عدالت است، لگدمال گونه توسط حکومت  این

  . شود  می

به چاپ رسید  1379که در سال  "رفع تبعیض از زنان"مهر انگیز کار در کتاب 

هاي خود  رانی که قرنی است امیدها و آرزويت زنان ایشایسته نیس": گوید می

کشند، در دامان یاس فرو افتند و تن به هالکت زیر  صلیب بر دوش می مانندرا 

که بر صلیب سنت  زنان را گریزي نیست جز آن. تیغ ترس و سرکوب بسپارند

ها نیز دیري  ، که آنن که پسندیده نیست مرداناچن هم. سکوت را بشکنند

شاهد تعرض به حقوق انسانی خود شده اند، زنان را در کشاکش ماجراي است 

  ".بزرگ حق خواهی و عدالت جویی تنها بگذارند

 

 ي روزیف حسام دکتر با مصاحبه

  پزشک و فعال حقوق بشر زندانی

  بود زندان پزشکانی کوتاه لیدل به تنها میرصیافی درضایام فوت

 و بشر حقوق فعال ،يروزیف حسام دکتر

 که ستیچندی اسیس انیزندان معتمد پزشک

 شیتشو وی مل تیامن هیعل اقدام اتهام به

ی م سر به نیاو زندان دری عموم اذهان

 میرصیافی مرحوم فوت از شیپي و. برد

 ازی کی زین زندان در و بودي و همبند

 در. است میرصیافی درضایام فوت شاهدان

 تیوضع با رابطه در و رابطه نیهم

  .میا داده انجامیی گو و گفت خود، تیمحکوم

 زمان مدت و خودتان پرونده تیوضع دربارهلطفاً  -

 بفرمائید تیمحکوم

 مدت نیا از ماه شش که دارم، زندان حکم مین و ماه پانزده من مجموعا

 خودم دییبفرما باور که هست هم مین و ماه 3 و استی قیتعل ماه 6 وي ریتعز

 6. است شکل چه به آني اجرا نوع و استی موضوع چهي برا دانمی نم هم

 شیتشو ،یمل تیامن هیعل اقدام ماه 6 ست،یمتواری زندان دادن پناه لیدل به ماه

  . است ماهواره رندهیگ داشتن لیدل به ظاهر به مین و ماه سه وی عموم اذهان

 این سه و ماه و نیم حبس، تعلیقی است؟ ایآ -

 هنوز است التیتعط در االن چون ندارم، موضوع نیا ازی قیدق اطالع من

 چقدر و دیشوی م آزادی ک شما که است نکرده اعالم من به زندان نیمسئول

  .دیدار تیمحکوم

زندان و  یپزشک وی بهداشت تیوضع دربارهلطفاً کمی  -

 .مشاهدات خود در این باب بفرمائید
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 دارد مشکل اریبس اریبس ها، زندان گرید و نیاو زندان دری پزشک تیوضع کال

 پزشک به مراجعه اجازه بار کی تنها هفته هر دری زندان هر که اوصاف نیا با

 از مگر ستندین زیتجو قابل و است ممنوع زندان در ها داروي سر کی. دارد

 اگر است،ی زندان دسترس در بار کی ماه چند هر متخصص. متخصصي سو

 پزشک به دنیرسي برا بشودی وتیاک و حاد درد کی دچاری زندان کی

 ستین معلوم و کندی ط راي بر زمان وی طوالن اریبس مراحل دیبا متخصص

 ای و بشود درد دندان دچاری زندان اگر مثال طور به. کند دایپ رای سرنوشت چه

 کی که نیا ها زندان نیا در که نیا اول. يویکلي دردها ای نهیس قفسه درد

 پزشک که فرهنگ کی به است شده لیتبد کندی م مراجعه پزشک بهی زندان

 مراجعه پزشک به جا نیا شمای عنوان هر بهی عنی کند،ی می تلق تمارز را آن

 باي بد اریبس رفتار قتیحق در و است تمارز پزشک، صیتشخ نیاول دیکنی م

 با رابطه در تنها مطالب نیا جا نیا تا. شودی م زنداني هاي بهدار در شما

یی رجا زندان مثل گریدي ها زندان در حاال هست، نیاو زندان

 که شودی می مارانیب شامل که دارندی عفوني ها بخش) کرج گوهردشت(شهر

 به ها زندان نیا در. دارند...  و تیهپات و دزیا که شودی می انیزندان شامل

 سلي ماریب نیاو زندان در منی حت. شودی م دادهي ادیز تلفات روزانه صورت

 وفور بهی رواني هاي ماریب. ردیگی نم دارو کهی فعال سلي ماریب. دمید فعال

ی م سر به زندان در که است سال نیچند که هستندی کسان. دینیبی م شما

 خانواده، ای ندارندي ا خانواده ای دارندی رواني ماریب که نیاي  واسطه به و برند

  .اند کرده رها را ها آن

 شانیا هستم، ساله 60ی زندان کي یماریبي ریگیپ حال در من مدت نیا در

. است شده) عقل زوال( دمانس دچار و استی زوفرنیاسکي ماریب به مبتال

 مشکالتي اریبس. بردی م سر به زندان در که است مین و چهارسال شانیا

 حبس تحمل زندان نیقوان طبق بر و است آورده بوجود هم انیزندان گریدي برا

 کی دچار  شما اگری عنی. بردی م سر به زندان در همچنانی ول  ندارد را

ي باال زندان در دیکن فوت نکهیا احتمال ،یقلبي ماریب مانند دیشو حاد مشکل

ي گو پاسخ که ستین کس چیه ساختار نیا در چون. است درصد 90 ای 80

  .نداردیی معنا و مفهوم چیه اورژانس جا نیا. باشد شما

 درضایام مرحومجان باختن زندانی سیاسی،  درباره -

 چه نظري دارید؟ میرصیافی

 از پس میرصیافی درضایامي  آقا. نوشتم گزارشم در که هم طور همان من

 گفتم، که طور همان طبعا بود، شده دیشدی افسردگ دچاریی بازجو دوران

 بهی توجه اصالی کس و رودی م شیپ کندی لیخ جا، نیا دری پزشک مراحل

 ند،یبب را شانیا پزشک روان کی کردم درخواست من کند،ی نم مسائل نیا

 قرص به تنها بود کرده مالقات میرصیافیي آقا با که نیا از پس پزشک روان

 افکار کهی کس دانم،ی نم را لشیدل واقعا من و بود، کرده اکتفا کلونازپام

 رای مراحل ست،یعیطب کامال کهی افسردگ دیشد فشار لیدل به داشت،ی خودکش

  . بود شدهي ماریب نیا دچار مراحل آن از پس و بود گذرانده

 قهیدق 20 ربع، کی حدود من روز همان بود، زدهی کش خود به دست شانیا

 دم،ید را شانیا حسی ب و سرد بدن دم،یرس شانیا سري باال حادثه از پس

 عایسر من ست،ین شانیا سري باالي بهدار کادری حت نه وی پزشک نه دمید

 اصال خون فشار  گرفتم، خون فشار نداشت، دست نبض گرفتم، راي و نبض

 بود، شتریب تا 40 شیگردن نبض و بود 6ریز فشار چون نبود، صیتشخ قابل

 کردی م ادعا کرد، رونیب زنداني بهدار از مرا بار سه کهي بهدار مسئولی حت

 چیه اصال و ستندین پزشک شانیا میشد متوجه ما بعدا و است پزشک که

  عنوان به که بودهي بردار کاله کی شانیا ظاهرا. نداشتی پزشک ازی اطالع

ي بهدار تیمسئولي و به اکنون هم  و داشته تیفعال زندان از رونیب در پزشک

 کردم اذعان خودمی پزشک نظام کارت دادن نشان بای حت و اند داده را 7 بند

 رفتینپذی  ول. کنم کمکش توانم،ی م من و بوده من ماریب میرصیافیي آقا که

 نگرفته نبض  و اي برای حت دمید و برگشتم من کرد، رونیبي بهدار از مرا و

 ضیمر اصطالح به و بردنی م باال را فشار ن،یآتروپ اضافه به عیما با دیبا اند،و

 کی به پزشک کی با همراه دیبا وی عروقی قلب لحاظ به کردندی م ایاح را

 انجامي کار چیهی ول. لقمان مارستانیب مانند فرستاندی م ها تیمسمو مرکز

 پزشک کی تنها  کهي بهدار اطاق راي و مین  و ساعت کی حدود و ندادند

 منتقل نییپاي بهدار به راي و من، حد از شیب اصرار با. کردند رها راي و دارد

 با دیببر بند پا و بند دست با من دیبده اجازه که کردم اصرار منی حت. کردند

 دهم، نجات راي و توانمی م من باشم،ي و سري باال من دیده اجازهی ولي و

 و تخت کي یرو کنندی م رها راي و همي بهدار آن در که دانستمی می ول

  .کرد نخواهدی دگیرسي و به کس چیه

ی م. است بدتری لیخ نجایا از جا آن تیوضع که دمید و بودم من جا آن چون

 از بعد 7 ساعت ضیمر ویی ایاح بدون کنندی م رها جا آن را ضیمر و روند

 ساعت 8 حدودي زیچ ظهر از بعد 7 تا 11 ساعت ازی عنی. سپرد جان ظهر

 ندادند انتقالی تخصص مارستانیب به 6 فشار و 40 نبض بای ضیمر برده زمان

 نه حاال انیزندان هیبق دییبفرما تصور شما حاال. کندی م فوت ضیمر که نیا تا

 زنده خواهندی م چگونه جا نیاي گرید ماریب هر و لیدل هر با ،یکش خود با

  .بمانند

 دمید من شب 11 ساعت بردند، نهیقرنت به را من آمدم، زندان به کهي روز من

 دارم ابتید من گفت شدم، ایجو را علتی وقت است، قراری ب اریبسی زندان کی

 نیانسول من به جا نیا اند آورده مرا که االن تا صبح از و زنمی م نیانسول و

 کردم مراجعه منی وقت. اند گرفته بود من همراه که همی نیانسول و اند نداده
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 صحبت من خود دیبده اجازه گفتم م،یندار پزشک ما اصال گفتندي بهدار به

 و رفت مرگ سمت به بار نیچند صبح تا ماریب نیا و شدند مانعی ول کنم

 مرد اگر گفتند رد،یمی م صبح تا ضیمر نیا که گفتم ها آن بهی وقت. برگشت

 پول با توانی م ها انسان جان مگر گفتم م،یکنی م پرداخت را او هید ما

 اعتراض زندان معاونی حت و جا آن نگهبان افسر به هم صبح و کرد معاوضه

 مشکالت نیا متاسفانه. نکردم افتیدری خاص پاسخ چیه متاسفانهی ول کردم

  .هست زندان در و دارد وجود

ی م انجامیی کارها چه زندان در حاضر حال در شما -

 د؟یده

ی م و کنمی م استراحت ساعت پنج تا چهار به کینزد زندان، در االن من

 و ام داده اختصاص مطالعه به را شودی م ساعت 18 حدود که هیبق و خوابم

 در نم،یبی م ضیمر دهی حت تا هشت هفتي روز خوانم،ی م را میها درس

  .هستم خودم زبان سطحي ریفراگ حال

را  یورزش لیوسا و کتابخانه ازآیا شما امکان استفاده  -

 دارید ؟

ی م روز در ساعت کی شما است، موجود زندان دری ورزش لیوسا و خانه کتاب

 دارد خانه کتاب دارد،ي ساز بدن سالن د،یکن استفادهی ورزش وسائل از دیتوان

 استفاده خانه کتاب از دیتوانی م شما و است باز ساعت 6 تا 5 حدود روزانه که

 ستین موجودی کتاب نوع همه دارد، وجود خانه کتاب در تیمحدود خوب. دیکن

  . هست ها کتاب نیب در هم بخور بدردي ها کتابی ول

 دیکردی میی کارها چه زندان از رونیب شما -

 ها مادر و ها پدر به من که هستندیی ابتدا مدارس و کودك مهدي تعداد من

 واقع در و دهمی م) يمادر و پدر آموزش(  نگیپرنت آموزش گانیرا طور به

 امروزهي کار هري برا. دارد وجود ما کشور در که استی مشکالت ازی کی ن،یا

 ازیني مجوز چیه شدن مادر و پدري برای ول است،ي ا نامهی گواه کی به ازین

 رای علم نکات نیا مادرها و ها پدر به را نیا گانیرا طور به من و. ستین

  .دادمی م آموزش

تالش  که نیا به توجه با تان،ی لیتحص تیوضع درباره -

 اوصاف نیا با دیکنی نم فکر ،براي ادامه تحصیل داشتید

 وجود بهی تیمحدود و مشکل شما لیتحص ادامهي برا

 د؟یایب

 همی خوب نسبتا نمره و کردم شرکتی دنتیرز امتحاني برا هم امسال من

 اریبس نمرات سطح و بود رفته فروش سواالت که نیا به توجه بای ول آوردم

یی باال اریبس نمرات بودند کردهي داریخر را سواالت کهي افراد و بود رفته باال

ی م تالش امسال هم بازی ول کنم کسب را حدانصاب نمره نتوانستم آوردند،

 نکنندي ریجلوگ که، دوارمیام دهم، ادامه را تخصصم خودم کشور در که کنم

  لمیتحصي برا

  

  انیبهرام لیخلدکتر  با مصاحبه

ي روزیف حسام دکتر مدافع لیوک

 حقوق فعال دو کمانگر فرزاد و

  دربند بشر

 پزشک ،يروزیف حسام دکتر

 فعال و  یاسیس انیزندان معتمد

 بار نیچند از پس بشر، حقوق

 ماه 15 حکمي اجرا جهت احضار

ي اجرا به را خود حبس، مین و

 کردی معرف انقالب دادگاه احکام

 بشر حقوق فعال کمانگر، فرزاد و

 در ممکن طیشرا نیبدتر در حق نا به اعدام، حکم ریز است مدت کرد،

 بشر حقوق فعال دو نیا با رابطه در. برد یم سر به مختلفي ها زندان

 .میا داده انجام شانیا مدافع لیوک ان،یبهرام لیخل بای ی مصاحبه

ي روزیف حسام دکتر شما، موکل تیوضع ان،یبهرامي آقا جناب-

 است؟ شکل چه به زندان در

 زندان در نیاو زندان 7 بند دري روزیف دکتري آقا دارم، اطالع کهي نحو به

 ماه شش شانیا تیمحکوم که است شکل نیا به هم پرونده تیوضع. هستند

 مجبور شانیا احضار بار چهار سه با جهینت در وي ریتعز ماه 6 و استی قیتعل

ی معرف را خودشان احکامي اجرا به داشتند، خودشان کهی حرمت لیدل به شد

  . هستندی زندان اکنون هم شانیا و کنند

 کنند؟ استفادهی مرخص از توانند یم شانیا ایآ-

ی مرخص از بتوانند کند، یم نییتع زندان، مقررات خود کهی زمان مدت کی دیبا

 و زندان نیمسئول زندان، اریداد نظر به است منوط هم آن که کنند، استفاده

 بهی زندان اگر خواه نا خواه و کند لیتسه رای مرخص نیا تواند یم کهی عوامل
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 را ضوابط تواند یم باشد، نخواسته زندان اریداد و زندان سیرئ که باشدي نحو

 اتینظر که بل ست یقانون نه نیا دهد، انجام را کار نیا و ردینگ نظر در

  .شود اعمال تواند یم همی شخص

 حقوق فعال و معلم کمانگر، فرزاد ي پرونده تیوضع با رابطه در-

 د؟یبده حیتوض بند در بشر

 م،یهست 18 ي مادهي اجرا منتظر ما و برند یم سر به زندان در چنان هم نشانیا

ي شاهرودي آقا که دوارمیام و دهند یمی جواب چهي شاهرودي آقا مینیبب که

 البته. شود آزاد زندان از زودتر هرچه است گناه یب کهی شخص که ندیبفرما دقت

 انجام را خودی پزشک ي فهیوظ و است پزشک کهي روزیفي آقا چه من نظر به

 به منتها گرفت، یم قرار گرد یپ تحت دیبا کرد ینم را کار نیا اگر و است داده

ي آقا تیوضع ازی اطالع گونه چیه که نیا لیدل به وی پزشک کار انجام لیدل

ي روي روزیف دکتري آقا که بودی تیوضع کی من نظر به نداشت،ی باطب

 طور به و داشت تیحساس ها نیاي مداواي رو داشت، تیحساس انیزندان

 نیا من ستنباطا کهی مقامات ازی بعض نظر داد، یم انجام را کار نیا گانیرا

 موجب که بود کرده جلب کنند یم حرکتی نیآفر بحران جهت در که است

  .شد شانیا بازداشت

 قوه محترم استیر نظر منتظر چنان هم هم، کمانگر فرزادي آقا ي درباره

 و ردیبگ قرار توجه مورد عدالت حداقل جا نیا در دوارمیام که م،یهست هییقضا

 و اند گناه یب شانیا که اند داشته اظهار ،یتیامني روهاین خود که نیا به توجه با

 و شود آزاد زندان از زودتر هرچه میدواریام اند، نشدهی گروه و دسته چیه وارد

 .نشود پر پر زندان در شان یجوان جوانان، نیا که است نیا مني آرزو

 است؟ی قانون حاضر حال در کمانگر فرزاد بازداشت ایآ-

ی وقت است، حکمي اجرا ي مساله ست،ین مطرحی قانون ریغ وی قانون بحث

 خواه عدالت الزاما وقت چیه قانون شد، دییتایی قضا مرجع کی سمت از حکم

 آن. شود یم مطرحی ی قهیسل صورت به ،یعموم نظم نیا مواقعی بعض ست،ین

 ها، پرونده نوع نیا به مربوطي ها دادگاه در دارم، تجربه من کهي زیچ

 توجه مورد کهي زیچ ،یگروهي ها قهیسل ای و است مطرحی شخصي ها قهیسل

 .است قانون خود ستین

 ي مدیرهمصاحبه با رضا شهابی عضو هیات 

رانی تهران  ندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسس

  و حومه

وضعیت کنونی اصناف و 

ها و  آزادي عمل آن سندیکاها،

 ي هاي تعریف شده حوزه

ها تا چه حد رعایت  فعالیت آن

  شود؟ می

ها و  توان تشکل در کشور ما می

  :سندیکاها را به دو دسته تقسیم کرد

 هایی هستند که دولت یک دسته آن

تعریف شده براي فعالیت این  ي شناسد و حوزه ها را به رسیمت می آن

صالحیت . کند ها دیکته می ها، همان است که دولت براي آن تشکل

ها باید توسط مامورین وزارت کار و حراست  هاي این تشکل نماینده

ها  کار هستند مورد تائید قرار بگیرد تا آن  هواحدي که در آن مشغول ب

. ها ندارند ند و کارگران هیچ نقشی در انتخاب آنگزینش بشو

تدوین شده توسط وزارت  ي ها یک اساسنامه این نوع تشکل ي نامه اساس

این  ي نامه کار است و کارگران هیچ نقشی در تدوین و تصویب اساس

مصالح کارفرمایان براي دولت اولویت اول است و اگر . ها ندارند تشکل

ها شخصی پیدا شود که بخواهد منافع کارگران  احیانا در میان این تشکل

شود  ند طبق دستور آن فرد همان روز حتا از کار برکنار میگی ک هرا نمایند

این  ي از جمله. دهد ت کاذب اجتماعی خود را از دست میو شغل و وضعی

توان به شوراهاي اسالمی کار  و خانه کارگر اشاره کرد  ها می نوع تشکل

 .نامند ا کنفدراسیون کارگران  ایران میرکه به دروغ خود 

ها را به  شماري هستند که دولت آن هاي بسیار انگشت دوم تشکل ي دسته

ها را دولت مغایر با  رسمیت نشناخته است و هر گونه فعالیت از سوي آن

ها همان سندیکاهایی  این. کند و اقدام علیه امنیت ملی تلقی می قوانین

خود را به دولت و کارفرمایان در انتخابات دخالت  ي هستند که اجازه

طور مستقیم در مجمع عمومی با راي  هشان ب هاي دهند و نماینده نمی

شان نیز با راي  هاي شوند و  اساسنامه مخفی توسط کارگران انتخاب می

فعالیت این نوع  ي حوزه. رسد کارگران در مجمع عمومی به تصویب می

و به رسمیت شناخته شده بین المللی ی ی ها دفاع از حقوق پایه تشکل

دلیل موانع   هها ب اما واقعیت این است که این  تشکل. کارگران است



  
 

 ٨٨و فروردین  ٧٨، سال دوم، شمارھای دوم و سوم، اسفند رانیا در بشر حقوق فعاالن مجموعھ ھینشر ،  یاجتماع ، یحقوق ماھنامھ، ١۵

چنان که باید و  شان آن گیري فعالین ایجاد شده از سوي دولت و دست

این نوع  ي از نمونه.  شاید قادر به دفاع از حقوق اعضاي خود نیستند

شرکت واحد و سندیکاي  توان به سندیکاي کارگران ها می تشکل

ها دفاع  فعالیت آن ي کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که حوزه

رانی تهران و حومه و  از حقوق صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوس

توان به  البته در این میان می. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است

لیل اعمال فشار از ده ب(آزاد کارگران ایران نیز اشاره کرد که  ي اتحادیه

هاي  از کارگران کارخانه) ایجاد تشکل سوي دولت بر کارگران براي عدم

 ي گیرندهیی آزاد در بر کیل شده است و به عنوان اتحادیهمختلف تش

  .  کارگران صنوف و مشاغل گوناگون است

هاي سندیکاها و اصناف  ها و آزادي قانون چه میزان از فعالیت

  کند؟ حمایت می

اولین  ن جهانی کار که ایران نیز جزوالمللی سازما هاي بین نامه مقاوله: الف

ها را برابر با کشورهاي عضو این سازمان است فعالیت و آزادي سندیکا

المللی به رسمیت شناخته است و با قید و بندهایی در  استانداردهاي بین

ه است داخته شدها و اجتماعات پر قانون اساسی ایران نیز به آزادي تشکل

المللی و  ششم آن مغایر با قوانین بینخصوص فصل اما قانون کار و به 

  .هاي سازمان جهانی کار است نامه مقاوله

وضعیت کنونی کارگران بازداشتی در ایران به صورت مختصر به 

  چه شکل است؟

کشور و قوانین موجود اکثر کارگران بازداشتی مغایر با قانون اساسی : الف

چون  خود، هم ي شوند و از حقوق اولیه گیر می لمللی دستا داخلی و بین

تفهیم اتهام واقعی . ندا برخورداري از وکیل در اولین روز بازداشت محروم

از قبیل تبلیغ علیه نظام یا اقدام  هایی گیرد و اتهام ها صورت نمی به آن

ضمنا کل کارگران ایران از . شود ها نسبت داده می علیه امنیت ملی به آن

 88که براي سال  نظر معیشتی در فقر مطلق یا زیر خط فقر هستند چنان

که  هزار تومان اعالم شده است در حالی 850خط فقر براي شهر تهران 

با این . هزار تومان تعیین شده است275تر از  حداقل حقوق کارگر کم

هیچ گونه  حال قضاوت کنید که وضعیت معیشتی کارگران بازداشتی که

که اکثر  ضمن این.  گونه است هکنند چ ی دریافت نمیحق و حقوق

داري آنان  ي نامناسب و نبود بهداشت و نگه بازداشتی ها، به دلیل تغذیه

برند در شرایط  سر می هب... در بندهایی که مجرمین مواد مخدر، سرقت و 

کنند، بماند که بعضی از  اسفناکی دوران زندان خود را سپري می

گیرند  و  گیري مورد ضرب و شتم قرار می ر حین دستها نیز د بازداشتی

بسیاري از  یا در اثر فشارهاي وارده در طول بازداشت یا زندانی بودن دچار

  .شوند امراض جسمی و روحی می

وضعیت کنونی اعضاي اخراجی و زندانی سندیکاي کارگران 

لو و مددي به چه نشرکت واحد از جمله آقاي منصور اسا

  شکل است؟

اعضاي سندیکاي کارگران شرکت واحد چه اخراجی و چه شاغل از طرف اکثر 

هاي امنیتی تحت نظر هستند و به طرق مختلف احضار و یا مورد  دستگاه

هاي امنیتی و حراست تا جاي ممکن فضاي  دستگاه. گیرند تهدید قرار می

خاطر  هکنند و اعضاي اخراجی ب ها ایجاد می رعب و وحشت براي آن

هاي  توجیه قانونی بازداشت و با وثیقهعالیتی و بدون ترین ف کوچک

یشتی در کارگران اخراجی عضو سندیکا  از نظر مع. شوند سنگین آزاد می

طوري که بسیاري از خانواده ها  هب ،برند شرایط بسیار سختی بسر می

در خصوص . دلیل فشارهاي موجود در حال از هم پاشیدن هستند هب

جز  هو و نایب رئیس سندیکا ابراهیم مددي بلنرئیس سندیکا منصور اسا

دلیل شرایط زندان به ه ها ب آن ي هاي جسمی که هر دو انواع بیماري

 5ها به مدت   هاي دوري آن توان لطمه گونه می هچ ،اند ها مبتال شده آن

ها را در این  شان و بدون سرپرست ماندن آن سال از خانواده هاي 5/3و

  .مدت جبران کرد

  

تر  ها بیش هاي آن ندیکاها و کارگران و اعتراضهاي س فعالیت

  صنفی است یا سیاسی؟

کار ببریم در این راستا ه اگر فعالیت سیاسی را به معناي مخالفت با حکومت ب

ود فقط در کند و سندیکاهاي موج یچ سندیکائی در ایران فعالیت نمیه

هاي بر  جا که خواست کارگران هستند اما از آن پی بدست آوردن حقوق

هاي مستقل کارگري و تحمیل  دلیل نبود تشکله حق کارگران ایران ب

شدت بر روي هم ه بی حقوقی مطلق بر آنان در طی سی سال گذشته، ب

که  کند در حالی طرح این مطالبات  سیاسی جلوه می انباشته شده است

  . تمام مطالبات کامالً صنفی و بر حق هستند

تر  هاي امنیتی بیش گاه چرا دستها صنفی است  اگر این فعالیت

  سازد؟ به اقدام علیه امنیت ملی متهم میمتهمان را 

عدم توجه مسئوالن به حل مسایل صنفی کارگران در طی سی سال گذشته و 

ضر براي ی در شرایط حای چنین نبود هیچ برنامه ها و هم انباشت شدید آن
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از قبیل  هایی اتهاما نهادهاي امنیتی با زدن ده تحل این مسائل،  باعث ش

اقدام علیه امنیت ملی به کارگران، در صدد جلوگیري از طرح مطالبات 

کنند به جاي حل مساله،  کارگري بر بیایند  و به این ترتیب تالش می

که کشورهایی که مسئوالن عاقبت  له را پاك کنند در حالیصورت  مسا

ه ها را باندیش دارند براي حل مسائل و مشکالت کارگران، سندیکا

قررات سازمان ها را منطبق با م فعالیت آن ي شناسند و حوزه رسمیت می

عث تبدیل  کنند تا به این ترتیب انباشت مطالبات، با جهانی کار رعایت می

 . هاي جدي سیاسی نشود خواست هاي صنفی به تنش

 

 

عضو کانون صنفی  ،مصاحبه با مختار اسدي

  معلمان در رابطه با وضعیت این کانون

رئیس  ي بعد از مصاحبه: اسدي

در صدا و سیما و قول  ي جمهور

هنگ حقوق، آ اجراي قانون نظام هم

اعتصاب معلمان تا پایان فروردین 

  .ماه به تعویق افتاد

براساس اخبار و بیانیه منتشر شده از طرف 

دبیران کانون صنفی معلمان، معلمان و 

سراسر کشور جهت احقاق حقوق قانونی خود 

شکالت کانون صنفی معلمان مصاحبه در این رابطه و دیگر م. قصد اعتصاب داشتند

گویی انجام داده و لمان، گفتی با مختار اسدي، عضو هیات مدیره کانون صنفی معی

  .ایم

، یممعلمان بود ي اسفند ماه سال جاري شاهد اعتصاب دوباره -١

  کرد؟ وده است و چه اهدافی را دنبال میاعتصاب چه بدلیل این 

کانون صنفی  ي در رابطه با این سوال باید عرض کنم که بر اساس بیانیه

هنگ حقوق یا آ نظام هم ي معلمان ایران در اعتراض به عدم اجراي الیحه

گذرد  سال از تصویب آن در مجلس می 2که خدمات کشوري  ي همان الیحه

اسفند  5و 4که در روزهاي ت به اجراي آن قرار شد و وادار کردن دول

گسترده در سراسر کشور برگزار شود اما بعد از حضور آقاي  هاي اعتصاب

ز در کانون نی 88قول اجراي کامل آن از ابتداي سال  احمدي نژاد در سیما و

به  88براي نشان دادن حسن نیت خود تا آخر فروردین  ی اضطراري وی جلسه

انیه را به آخر فروردین موکول بر همین اساس اجراي بی اد ودولت فرصت د

د البته علی رغم کنگیري  دولت تا آن تاریخ تصمیمهاي  د تا با توجه به اقدامکر

نور آباد فارس  ،له ممسنیجم تعلیق بیانیه از طرف کانون تعدادي از شهرها از

له نشان ااین مسبرگزاري اعتصاب کردند که  شده اقدام به در روزهاي ذکر... و

   .از عزم جدي معلمان براي اجراي قانون دارد

 گوي این اعتصاب بوده اند؟ تا چه حد پاسخ نمسئوال -٢

همان طوري که عرض کردم شخص اول اجرایی کشور یعنی آقاي احمدي 

ها بیننده قول اجراي قانون که  در مقابل میلیون سیما و نژاد با حضور در صدا و

فرهنگیان است را داده اند و در این  کارمندان و جامعه خصوصاٌ ي خواسته همه

 .منتظر بمانیم 88رابطه باید تا آخر فروردین 

با معلمان و کانون صنفی در رابطه  ننوع برخورد مسئوال  -٣

 گونه بوده است؟ هبا این بیانیه و اعتصاب آنان چ

صدور بیانیه وانمود در ابتداي در رابطه با برخورد مسئوالن باید عرض کنم که 

اهمیت است اما  ی بیی لهامس ها ارزشی ندارد و کردند که این بیانیه از نظر آن می

گی  هاستقبال بسیار گسترده واعالم آماد بعد از گذشت چند روز و به مرور و

درصد بسیار باالیی از معلمان در سراسر ایران در این رابطه اعضاي کانون را 

ی زدند اما وقتی که عزم جدي ی دست به تهدیدات گسترده زیر فشار قراردادند و

 کش و اعضاي زحمت تنها تشکل مستقل وصنفی آنان و معلمان ایران و

امید لمان را دیدند از تهدیدات خود ناغیر دولتی مع کانون صنفی و ي زجردیده

است که دولت به عنوان  له امري طبیعیاد ذکر کنم که این مسالبته بای. شدند

شود  ش میا هاي این قانون که باعث افزایش هزینه کارفرما در رابطه با اجراي

ه در توسعه ک له نه فقط در کشور ما بلااین مس از خود سرسختی نشان دهد و

حق ترین کشورها نیز وجود دارد اما ما نیز به عنوان مستخدمان دولت  یافته

را مجبور به اجراي قانون  ترین حقوق خود دفاع کنیم و دولت داریم که از اولیه

 .کنیم

در حال حاضر در بازداشت به سر چه تعداد از معلمان   -۴

 برند؟ می

در حال حاضر سه نفر از معلمان کشور در بازداشت به سر می برند آقایان انور 

  .حسین پناهی ، مسعود کردپور و فرزاد کمانگر

فرزاد کمانگر، معلم دربند، تحت فشار هاي شدید روحی   -۵

ست، کانون صنفی معلمان چه ی در زندان اروان

هایی براي آزادي این معلم و فعال حقوق بشر در  فعالیت

 بند انجام داده است؟
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در رابطه با بحث فرزاد باید عرض کنم که کل جامعه نگران وضعیت وي است 

و طبیعی است که معلمان کشور با توجه به سالیق صنفی در این رابطه نگرانی 

به حق معلمان ایران بر  ي وکانون نیز به عنوان تنها نماینده تري دارند بیش

داند که در  ملی خود می انسانی و ،صنفی ي کانون وظیفه ي نامه اساس اساس

هایی که عضو کانون معلمان  معلمان ایران زمین چه آن ي قبال سرنوشت همه

ها در  هایی که نیستند به مسولیت خود عمل کند و از آن ند وجه آنا ایران

ست که آقاي کمانگر عضو رسمی کانون ا سراسر ایران دفاع کند و این در حالی

ایران  این مسولیت کانون معلمان کردستان است و ي معلمان ایران شاخه

  .کند دفاع از وي دوچندان می واعضاي آن را در رابطه با

ي خاص دیگري براي جلوگیري از این نوع  آیا برنامه  -۶

ی با معلمان و کانون صنفی معلمان در برخورد هاي امنیت

 نظر دارید؟

تواند  انور نمی ، مسعود ونه فقط در رابطه با موضوع فرزاد بله بدون شک کانون

که در رابطه با هر نوع مشکلی که براي دیگر انسان سازان  سکوت کند بل

داند که از همه ابزارهاي  ملی خود می انسانی و ي ایران زمین رخ دهد وظیفه

هر اقدامی را که براي حل مشکالت  نونی در دفاع از آنان بهره جوید وقا

شما شک نکنید که کانون صنفی معلمان  معلمان تشخیص دهد انجام بدهد و

هاي اجتماعی غیر دولتی  ترین تشکل فعال ایران به عنوان یکی از پویاترین و

مذهب دانش آموزان در سراسر کشور از هر  کاران و در دفاع از حق هم

 داند وکانون با توجه به اعتماد باالیی ترین تعللی را جایز نمی وقومیتی کوچک

ه معلمان از سراسر که معلمان در سراسر کشور نسبت به آن دارند و ایمانی ک

پرستی اعضاي آن دارند از پتانسیل بسیار  مردي و میهن جوان ،کشور به صداقت

 خصوصبه اد باالي جامعه و همین اعتمباالیی برخوردار است و در واقع 

دهد واز طرفی  ها روحیه می کاران به اعضاي کانون از یک طرف به آن هم

  .کند تر می شان سنگین آنان را در انجام وظایف انسانی ي دیگر وظیفه

هنگ حقوق در وضعیت معیشتی آ نقش قانون نظام هم  -٧

 معلمان چیست؟

تواند تأثیرات  بدون شک اجراي این قانون می

که  گی فرهنگیان بل هیار مثبتی را نه فقط در زندبس

باعث  گی کل کارکنان دولت داشته باشد و هدر زند

آموزشی و  ،وري در سیستم اداري افزایش بهره

البته نباید فراموش کرد که . اقتصادي کشور شود

سعی در  سواي این تأثیرات اجراي خود قانون و

عدم  جلوگیري از دن قانون وکرحاکم  برقراري و

تأثیرات  اجراي این قانون خود دست کمی از

 .معیشتی آن ندارد

 

 دادخواهی عل محمددکتر با مصاحبه

ی پل بند در انیجو دانش میرصیافی، درضایام مرحوم مدافع لیوک

  زنجان گاه دانش انیجو دانش و کیتکن

  !است بودهی قانون ریغ میرصیافی مرحوم بازداشت

 غفلت لیدل به زندان در نو سال لیتحو از شیپ روز چند ،میرصیافی درضایام

ي روزها در خبرها نیتر دهنده تکان ازی کی که خبر نیا. باخت جان پزشکان

ي ها گروه تمام دیشد انتقاد و رفتن فرو فکر به باعث بود، 1387 سالی انیپا

 لیوک دادخواهی عل محمد بای ی مصاحبه رابطه نیهم در. شد بشر حقوق مدافع

ی قانون ریغ کامال را میرصیافی درضایام بازداشتي و.  میا داده انجامي و مدافع

 .داند یم

 درضایام مرحوم ي پرونده ي درباره دادخواه،ي آقا جناب -

 است؟ بودهی قانوني و بازداشت ایآ د،ییبفرما میرصیافی

ی دادرس نییآ قانون47 ي ماده به توجه با که است نیا بر اصل اصوال

 دیتجد ي اجازه لیوک کهي موارد ي هیکل در ،یمدن امور در انقالبي ها دادگاه

 حکم نیا کهی زمان تا و شود، ابالغ لیوک به دیباي بدو دادگاه حکم دارد نظر

 کهی حکم و شود ینمی تلقی قطع حکم است، نشده ابالغ لیوک به دادگاه

. ندارد اجرا تیقابل ضوابط، و اصول ن،یقوان هیکل اساس بر نشودی تلقی قطع

 میرصیافی درضایام مرحومي آقا حکم که میبگو صراحت به مورد نیا در دیبا

ي اجرا سیرئ دادگاه، سیرئ به من علت نیهم به بود، نشده ابالغ من به

 و نوشتم نامه...  وي ریگ یپ و نظارت ي تهیکم تهران،ي دادگستر سیرئ احکام،

 هیتوج فاقد کهی زمان و استی قانون هیتوج فاقد رفتار نحو نیا کردم اعالم

ی نوع ندارد، راه هم به هم رای شرع ي قاعده و ضابطه بالشک بود،ی قانون

 وجاهت فاقد حکم نیا که میبگو ثیح نیا از دیبا و است انیب بال عقاب

 داده قول ،يدادگستر محترم سیرئیی آقاي آقا البته بود، اجرا جهتی قانون
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 متاسفانه، که ردیبگ قراری بررس مورد نظارت اتیه در پرونده نیا که بودند

 ،آني برا که نبود اتیح ي عرصه دری متهم که میشدی هنگام با مواجه

  .شود گرفته نفع به میتصم

 توجه با کرد اتخاذ دیباي کرد يرو نوع چه شما نظر به -

 از نفر دو گذشته سالی انیپاي روزها در که نیا به

 باختند؟ جان زندان در انیزندان

 نیا تمام است،ي زیگر قانون وی قانون یب از اتفاقات نیا تمام. قانوني اجرا

 انکار قابل ریغ قواعد و  نیمع مشخص، ضوابط به توجه عدم ازی ناش عیوقا

ی توجه یب ازی ناش و عادالنهی گ هدیرس کی از زیگر دادها يرو نیا تمام است،

 عیفجا نیا با م،یبکن تیرعا را ضوابط نیا اگر است، بشر حقوق مسلم قواعد به

  .شد مینخواه مواجه

 گاه دانش بند در انیجو دانش تیوضع با رابطه در -

 داشتهی تماس ها آن با دیا توانسته شما ایآ ک،یتکن یپل

 با رابطه در رند؟یبگی تماس شما با ها آن ای دیباش

 د؟یداري دیجد اطالعات چه ها آن تیوضع

ی ول گرفتند تماس من با زندان از شان یبرخ هم و ها نیا خانواده طرف از هم

ی گ هدیرس کی منظر از هم نیا و ام نداشته را ها آن دارید رخصت و فرصت من

 بر اصل و ردیبگ متهم نفع به رای گ هدیرس که است نیا بر اصل که عادالنه

 درمان و گر تیهدا عنوان به ست،ین گر هیتنب عنوان بهي دادگستر که است نیا

 دوارمیام من و است ضوابط از دور شود، یمی تلق مددکار و اری عنوان به و است

 ي درباره اکرم امبریپ کهی اسالم عطوفت آن بشود، نظر دیتجد مسائل نیا در

 حیصح است نیا بر قرار اگر. باشد نظر ملحوظ دیبا است، داده دیام و دینو آن

 گرید با سهیمقا در ای وی مرخص فرصت ای دارید رخصت احت ما که ستین

 مای کش آدم قتل، امانت، در انتیخ ،يبردار کاله به محکوم کار تیجنا انیزندان

ي برا کهی مشابه التیتسه ازي برخوردار وي بردار بهره از را انیجو دانش

ی قانون ضوابط و انصاف از دور نیا م،یکن محروم است شده گرفته نظر در ها آن

  .شود نظر دیتجد رابطه نیا در دیبا است،

 میتفه احت ای اند کرده افتیدری حکم حال، به تا ایآ -

 ي دربارهي ریگ میتصمی کل طور به و اند؟ شده اتهام

 است؟ گرفته صورت انیجو دانش نیا تیوضع

ی اطالع لهمسا نیا از باشم داشتهي دارید ها آن با ام نتوانسته چون متاسفانه من

 وی گ هدیرسی جهان نیقوان با وجود قانون، صراحت با وجود گریدي سو از ندارم،

 آن به زین رانیا کهی اسیسی مدن اقثیم صراحت با وجود عادالنه، قضاوت

به  لذا. باشم داشتهي دارید انیجو دانش با امروز تا ام نتوانسته من است وستهیپ

 اند کرده چه اند، گفته چه که بدهمي نظر نهیزم نیا در توانم ینم مشخصطور 

  .کرد خواهد میتصم اتخاذ ها نیا به نسبت انقالب دادگاه گونه هچ و

 که زنجان، گاه دانش انیجو دانش ي پرونده ي درباره -

 برگزار گذشته سال ماه اسفند 21 آن ي جلسه نیاول

ي جار سال نیفرورد 18 بهی دادرس ي ادامه و شد

 نیا ي پرونده تیوضع د،ییبفرما شد موکول

 است؟ شکل چه به انیجو دانش

 مطرح رای منطق ي قاعده کی وی اصول ،یهیبد ي مساله کی پرونده در من

 به نسبت که بود نیا دادستان ي ندهینما و دادگاه استیر از درخواستم و کردم

ي ریگ موضع آن به نسبتی منطق دید با تاینها و باشند حادق کامال ضوابط نیا

 که میدان یم ما و میابیب را علت دیباي فریک ي دهیپد هر در که گفتم من. کنند

یی وطارس منطق رشیپذ که مای حقوق نظامی منطق رشیپذ مورد نظام در

 علت ای کنند، یم میترس مسائل در را علت چهاري سور منطق آن در است،

 من ،ییغا علت ای استي ماد علت ای استي سور علت ای است،ی فاعل

 موکل گناهی ب انیجو دانش با رابطه در که است نیا دادگاه استیر از ما سوال

 علت ای هستند واقعه نیای فاعل علت ایآ. هستند علل نیا از کی کدام من،

 و استی منف ها نیاي  همه پاسخ که میدان یم ؟ییغا اي یماد علت اي یسور

 ازی نه و معروف به امر جز اند کرده چه ها آن استی منف ها پاسخ ي همه اگر

 خالف دییگو یم هم شما کهي کار به اعتراض جز اند کرده چه ها آن منکر،

  است؟

 کهی کسان اگر باشد، مسائلي گشا ره دیشا آن به پاسخ کهي گرید ي مساله اما

 گاه دانش در کار ي ادامهي  ستهیشا شما اند کرده مورد ذات به مبادرت

 را شما و اند ستادهیای آگاه چکاد بر و اند داده هشدار کهی کسان پس د،یا ندانسته

ي ریجلوگ آن تام وقوع از و است وقوع شرف دری اتفاق نیچن که اند کرده مطلع

 رشیپذ قابل ها نیا. ریتکف مستوجب نه ندهست دیتمجي  ستهیشا اند، کرده

ی منطق نگرش کی به توجه با دادگاه که دوارمیام من ،يمباد نیا بر ست،ین

 میتصم اتخاذ خصوص نیا در دارد آن به مالزمهیی قضای گ هدیرس ذات که
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 ای باشم داشته حضور توانم یم دادگاهي بعد ي جلسه در من دانم ینم البته. کنند

 متیعظ کشور از خارج به باشم ناچار من مسائل ازی برخ علت به چون نه

 هم با کهي کار هم با من، پرتوان و جوان کاران هم صورت هر به کنم،

. کرد خواهند نیتدو متهمان ي هیبق خصوص در رای دفاع ي حهیال م،یا داشته

 گناه یب انیجو دانش که نیا کی موضوع، دو به توجه با دادگاه که دوارمیام من

 به مربوط است شده مطرح جا آن در کهي مستند و دارند حضور جا نیا در

 الفارغ مع اسیق نیا و کالس ای گاه دانش آشوب گفته مگر است، کشور آشوب

 میبکن قیمذ و محدود ریتفس ما دیباي فریک امور در که نیا ژهیو به و است

 دادگاه. داد قرار رشیپذ موردي فریک امر کی در توان ینم راي ریتفس نیچن

 آغوش به ها نیا و بکند جو دانش جوانان نیا برائت حکم صدور به مبادرت

 .گردند باز گاه دانش و خانواده

 

  

  زنان معضلی چند هزار ساله ي ختنه

  نارین محمدي

بریدن  ي ختنه زنان طبق تعریف عبارت است از 

بخشی از آلت تناسلی زنان به نام کلیتوریس یا به 

به هنگام مقاربت جنسی، این . زبان روزمره چوچوله

بخش از آلت تناسلی زنان  است که احساس لذت 

  .آوردجنسی را براي آنان پدید می

تر است که  د، بهکن ي زنان در واقع چه می که بهتر ببینیم که ختنه براي این

مردان پوست روي  ي در ختنه. مردان انجام دهیم ي ی بین آن و ختنهیمقایسه

با این کار مرد بخشی از آلت تناسلی خود را از . شودآلت تناسلی بریده می

ی تحریک که بر عکس با برداشتن پوست سر آلت تناسل دهد، بلدست نمی

شتی هم مشاهده شده است که در از نظر بهدا. کند پذیري آن را بیشتر هم می

تواند باعث جمع شدن که این قسمت از آلت تناسلی بریده نشود، می صورتی

شوند، عموماً مردانی که ختنه نمی. میکروب در زیر پوست و ایجاد عفونت گردد

  .رو هستندواره با مشکل خارش آلت تناسلی روبه شوند همیا بسیار دیر ختنه می

ترین توریس در زنان مستقیماً برداشتن یکی از مهمدر مقابل بریدن کلی

هاي آلت تناسلی آنان است و به وضوح نوعی نقص عضو کردن زنان  قسمت

هاي ارجاع داده شده آمده  که این امر چه عواقبی دارد در تمام گزارش این. است

  هاي این امر چیست؟اما انگیزه. است

اجعه کنید، در یک وبالگ توانید به آمار متفاوتی مردر این مورد می

h�p://asheghi4u.blogsky.com/?PostID=126 ي سعی شده است که ضمن ارائه 

در همین وبالگ . نقدي بر این عمل، آن را ناشی از اسالم و یا فالن دین نداند

خود به این نتیجه رسیده است که ادعا شده است که سازمان ملل در تحقیقات 

هاي موجود در انتهاي این  در یادداشت 1.این عمل در هیچ دینی ریشه ندارد

اند از دین خود دفاع کرده و این خوانیم که مذهبیون سعی کردهمقاله هم می

هایی که از طرف مذهبیون  عموماً در تمام نظرپردازي. عمل را غیر دینی بدانند

ها هم  که این عملی که آن تر متمرکز است بر این حث بیشپذیرد، بصورت می

تر از  ها بیش یعنی بحث آن. ی در دین نداردیخوانند ریشهمیوحشیانه آن را 

از . زدایی از دین استوار استله استوار باشد، بر اتهامکه بر طرق حل مسا این

به هیچ . نداردها اصالً آمار دقیقی وجود  سایت که در اکثر این وب جمله این

  .منبعی هم ارجاع داده نشده است

یک از ادیان اسالم، مسیحیت و یهودیت هم  که این امر در هیچ در مورد این

اگر این رسم از اسالم و  2.توان چندان مطمئن بودتوصیه نشده است نمی

گونه  هشده است، چها هم انجام می تر است، و قبل از آنمسیحیت هم قدیمی

یچ حدیثی و روایتی از آن به بدي یاد نشده و ممنوع اعالن نشده است که در ه

ترساند و به خدا دو هزارسال انسان را از شیطان می ي مسیحیت به اندازه. ست

ها را از انواع کارهاي حرام ممنوع  سال انسان 2000 ي خواند، به اندازهفرامی

زنان  ي یه ختنهطور است که یک کلمه در آیات و روایات برعل هکرده است، چ

ها را از خوردن  سال انسان 1500ننوشته است؟ در دین اسالم که به اندازه 

زنان  ي شراب و گوشت خوك منع کرده چرا یک حدیث در ممنوعیت ختنه

توان پذیرفت که این رسم در زمان صدر اسالم وجود نداشته وجود ندارد؟ نمی

  .اسالم و مسیحیت استتر از دین و در عین حال ادعا کرد که آن قدیمی

مهم این است . مهم نیست که این امر در کتاب آسمانی توصیه شده است یا نه

نوشند و گوشت خوك م شراب نمیکه مردمی که به پیروي از دین اسال

ا اکراه به شما سالم تان سگ داشته باشید، بي خورند و اگر در خانه نمی

شان تماس گرفته  تان با لباس هانند که مبادا بازدم هواي دا کنند و مواظب می

کند، این مردم همان مردمی هستند  "نمازبی"ها را به اصطالح  و لباس آن

 ي ترین میزان ختنه از نظر آماري بیش. کنندکه دختران و زنان را ختنه می

ی بین مسلمان بودن یپس رابطه. دشودختران در کشورهاي اسالمی انجام می

  .زنان وجود دارد، هر چند این رابطه مستقیم هم نباشد ي و ختنه

                                                                 
هرچـه  . وبالگها و بخصوص وبالگهاي ایرانی عادت ندارند که منبـع ارائـه کننـد    - ١

  .امام و به آن نیز ارجاع دادهاما منبع این حرفها را یافته. گویندخواست دل تنگشان می

  ):٩. ص(داند سالھ می ٢۵٠٠منبع زیر تاریخ ختنھ زنان را   - ٢
01.pdf-07-http://rspas.anu.edu.au/maapd/papers/wp   
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به عنوان مثال یک . نهاد شده حال ببینیم چه راه حلی براي این امر پیش

  :گیریمگزارش منتشر نشده از سازمان جهانی بهداشت را در نظر می

libdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_WHD_96.10.pdfhttp://whq   

به مردم ، سکوت را بشکنیمدر این گزارش چه راه حلی پیشنهاد شده است؟ 

اطالعات کافی در این ، شناخت زنان از خودشان را بهبود بخشیم، آگاهی دهیم

من . گی ههمان ادعاها و شعارهاي همیش... . و  مورد در اختیار مردم بگذاریم

شاید آمارهاي . هاي سازمان ملل هیچ اعتماد و اعتنایی ندارم به گزارش شخصا

که به حقایق توجه داشته باشند، به  تر از این ها بیش ها درست باشد، اما آن آن

یا . ی نگیرندیگاه هیچ نتیجه شود که هیچنتایج توجه دارند و این امر باعث می

توان گفت اصالً ربطی به میقدر کند است که  گیري آنکه روند نتیجه این

که  هاي به اصطالح آگاهی بخش این یا آن سازمان ندارد، بل گونه فعالیت این

خصوص جوانان با  هخوي مردم و باین فرهنگ در اثر آشنایی خودبه

  .هاي دیگر در جهان معاصر حل شده است فرهنگ

ان عمل باید در دو سطح به موازات هم و در یک زم. اما راه حل به نظر من

  .گذاري و از مجراي فرهنگیاز مجراي قانون. کرد

قدر آگاه باشند تا  ها باید آن آن. ها دارد اما مجراي قانونی نیاز به عزم قوي ملت

گرایی باید به از طرف دیگر خود قانون. نیاز به گذراندن این قانون را درك کنند

ل در مورد ایران و در اکثر کشورهاي خاورمیانه، الاق. یک فرهنگ تبدیل شود

 اطالعات کافی دارم،  قانون به هیچ وجه امدو کشور زیسته عراق که در هر

ی مشارکت دادن دولت که به عنوان یکی از یدر چنین جامعه. گاهی ندارد جاي

هاي گزارش نامبرده از سازمان بهداشت جهانی و وابسته به سازمان  راه حل

  ی دارد؟یفایده ملل متحد از آن یاد شده، چه

المللی وابسته به کاري چندین سازمان بین که حاصل هم 3بر اساس گزارش زیر

فقط به . اندمیلیون دختر و زن ختنه شده 140تا  100سازمان ملل متحد است، 

میلیون نفر جامعه  140میلیون عدم دقت در  40. ندازیدادقت آمار نظري بی

از چیست؟ به ضوح ناشی از  این خطا ناشی. درصد خطا 29یعنی حدود . آماري

کشورها . آمارها هم دقیق نیستند. سختی آمار گیري در بسیاري از کشورهاست

گونه است که  هکاري کنند، چ حاضر نیستند در دادن آمار به سازمان ملل هم

WHO هاي حل این معضل ذکر  ها را به عنوان یکی از راه کاري دولت هم

تر به یک التماس و البه شبیه است  بیش کند؟ این امر یا یک تقاضاست کهمی

  .  که حرفی پوچ و توخالی است یا این

کنند تا ها به عمد حقایق را منحرف می در مورد نقش مذهب هم این گزارش

رانی  روحانیون مذهبی ادیان مختلف را وادار کنند که برعلیه این رسم به سخن

د خط قبل به آن ارجاع به عنوان نمونه همین گزارشی را که چن. ( بپردازند

دادیم ببینید که چقدر با احتیاط در مورد نقش مذهب حرف زده است، با هزار 

من . کنندها این کار را نمی اما آن).)  6. ص... . (اما و اگر و ولی و لکن و 

هاي  کافی است در روز جمعه در خیابان. کنندخودم شاهدم که این کار را نمی

ببینید که با چه خشونتی برعلیه زنانی که آزادانه در  شهر اربیل قدم بزنید تا

زنند، اما گردند یا در ذم سگ و خوك و شراب و این همه حرف میخیابان می

زنان به راستی براي آنان مشکلی نیست که بخواهند در آن مورد حرف  ي ختنه

  .بزنند

ین را توان دکه به قطع نمی طوري اگر دین ریشه این رسم نباشد، همان حتا

ها فقط برخی از اشکال را به  که آن روزه و نماز هم دانست، بل ي ریشه حتا

اند، اما سکوت دین به درازاي تاریخ مسیحیت وجود آورده یا در خود جذب کرده

ه آزادانه را حرام کنند، ب ي اند روابط عاشقانهخصوص که قادر بوده هو اسالم، ب

رانی در نجاست  مردم را با سخنخصوص اسالم که هزار و پانصد سال گوش 

رضایت اکثریت قریب به  ي سگ و خوك و شراب آکنده است، دقیقاً نشانه

  .اتفاق قشر مذهبی است

راه حل تنها در تغییر ساختار آموزشی جامعه است، نه فقط افزودن یک یا چند 

  .محتواي درسی جدید در ذم و نکوهش ختنه

زنم، آموزشی یا آموزش علمی حرف میمن وقتی از آموزش و تغییر ساختار 

آموز مند را به دانش تفکر یک دانش ي منظورم ساختار آموزشی است که نحوه

زنان به همان صورت و با همان طریق و  ي که در ذم ختنه آموزاند، نه اینمی

                                                                 
3 -  http://www.who.int/reproductive-
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 .این ظاهراً همان گزارشی است که وبالگ نامبرده به آن ارجاع داده است
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له این است که کسانی مسا. ث شود که آیات قرآن یا انجیلابزار و وسایل بح

ها عملی مذهبی  عمل آن. کنند به عمل خود ایمان دارندمیکه به ختنه اقدام 

من خودم با دختران . است، حال در قرآن یا فالن حدیث آمده یا نه مهم نیست

ها یا بسیاري و نیز زنان ختنه کننده که عموماً همان قابله ي ختنه شده

غمبر ها معتقدند که این رسم از پی آن ي همه. امماماهاي سنتی هستند حرف زده

- دهند عملیها ایمان دارند که عملی که انجام می آن. اسالم باقی مانده است

شان را  مالهایی که باورشان دارند، نان و آب دست ي ست مذهبی که به گفته

ی باورهاي غلط را یهاي وقیحانه براي رهایی از چنین خشونت.  کند حالل می

دي را به مردم از همان باید از جامعه حذف کرد و به جاي آن تفکر انتقا

  .کودکی آموزش داد

   

  احمد باطبی و بی گناهی ما

سال نقض "توان  را به جرات می 1387سال 

نامید ، نه اتحاد ملی نه انسجام  "حقوق بشر

اسالمی ، نه سال عدالت و مهرورزي و نه 

در این سال ناقضان حقوق بشر . شعارهاي دیگر 

محاباتر از پیش به  تر و بی هاي پرشتاب با گام

سرکوب فعالین حقوق بشر و ایجاد رعب و وحشت 

ها و  امه دادند و در این راه  دستگیريانسانی اد گان حقوق هدر میان طلب کنند

هاي  ، محکومیتنه و بدون ضابطه و فشارهاي قضاییاحضارهاي خود سرا

، نجههاي طویل المدت حیرت انگیز، شک ناعادالنه، اعدام و سنگسار،  زندان

سابقه با فعاالن  خوردهاي خشن و بیهاي پزشکی از زندانیان و بر عدم مراقبت

ایجاد فضاي خفقان و ارعاب  ابزارهاي حاکمیت در جهت... حقوق بشر و 

 نظام تبدیل به امري ی که گویی کاربردشان توسط مسئوالنابزارهای. بودند

ی که نه مجال و قدر طبیعی و بدیه آن. طبیعی و ضروري و روزمره شده است

وق اولیه و انسانی بشر با ی را میان مدافعان حقی وگو و مذاکره مقال گفت

و متولیان تصویب و اجراي این احکام و قوانین غیر بشري باقی  مسئوالن

گان  هگذاشته است و نه فرصت دفاع و اعتراضی براي قربانیان و آسیب دید

  . نقض حقوق بشر 

با وجود کمبود  "عاالن حقوق بشر در ایران مجموعه ف"در این میان تالش 

ست ها ، همواره بر این بوده ا این قبیل سازمان ي تسهیالت و امکانات الزمه

حقوق بشر را فارغ از هر موارد نقض  ي ، همهکه بدون اعمال تبعیض و سانسور

د تا افکار تی و سیاسی در حد توان گزارش کن، عقیدگیري فکري گونه جهت

اي طور افکار عمومی جهانیان را معطوف به فض یران و همینعمومی مردم ا

  .د خفقان و سرکوب درون ایران کن

، اگر چه هاي مختلف اجتماع رفت چه که در این سال بر اقشار و طیف آن

، اما شتاب و هاي گذشه بود گیري حاکم در سال ي روند سیاست و موضع ادامه

تاسف برانگیز بود که در روزهاي پایانی جا غیر قابل باور و  شدت آن به تا بدان

ها نشان  کریه و غیر انسانی خود را با دو مرگ مشکوك در زندان ي سال چهره

  .داد 

، جویی ، دانشهاي قومی، مذهبی، کارگري با کمال تاسف هیج یک از گروه

هاي ناشی از تفکر، منش  و آسیب ها و کودکان  در سال گذشته از صدمه زنان

 مجموعه. ي حقوق بشر، در امان نبودند لهنظام در قبال مساگیري  و موضع

ناگوار را در حد بضاعت  هاي فعاالن حقوق بشر در ایران، این حوادث و اتفاق

هاي بیدار  باشد که وجدان. گان و قضاوت عموم قرار داد هخود در محضر دید

سال  و سال پیش رو را کنندار این قبیل فجایع انسانی باقدامی جهت عدم تکر

تالش در جهت نفی خشونت و محکوم نمودن رفتار ناشایست حاکمیت با 

  .هاي اجتماعی، بدانند ها و طیف اقشار و گروه ي همه

عمیق  هایی نگرانی با انتشار بیانیه "بشر در ایران مجموعه فعاالن حقوق "

مال کردن خود را از روندي که مسئوالن جهت ایجاد خفقان از طریق لگد

ته شده دي و زیر پا گذاردن قراردادها و معاهدات جهانی پذیرفحقوق شهرون

اند ابراز داشت و خواهان توقف  توسط جمهوري اسالمی ایران، در پیش گرفته

قید و شرط به وضعیت قربانیان و آسیب  گی سریع و بی هاین موارد و رسید

  . د ایر با اخالق و وجدان انسانی شگان این جریان مغ هدید

به آور بود که  گیجهجا سریع و سر روز و ظهور این فجایع تا بداناما سرعت ب

، هنوز از شوك رویدادي خارج نشده بودیم محض گزارش موردي از این موارد

رش دادن بود رسید و در این میان تنها فرصت گزا ي بعدي از راه می که فاجعه

و در این ! ...ي بعدي  تا فاجعه... اشکی و  ي ی و قطرهی و شاید صدور بیانیه

نگرفت،  "یعقوب مهر نهاد"زند هاي فر رهگذر دیگر کسی سراغی از اشک

جویان محروم از  دانش ي هاي لحظه به لحظه ها و ناامیدي هره کسی دل

گی خود را یک سر تیره و تار  ه، که شاید افق آینده و زندتحصیل را ندید

شود تنها به جرم  میها حرام  بینند در کشوري که کسب علم و دانش بر آن می

 ي و کسی توجهی نکرد به سفره... ی یا ی تقادي یا اعتراضی یا باور مذهبیان

هاست حقوقی دریافت  هایی که ماه خالی کارگران اخراجی و زندانی یا آن

  . شان بود تر از زمستان اند و بهارشان سردتر و خالی نکرده

برها "راستی نام   "هیوا کریمی"ست؟ نام تان خورده ا تاکنون به گوش "کول

راري امنیت در مرزها از حافظان و مجریان برق ي ؟ که با شلیک گلولهطور هچ
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؟ شاید هیچ کس نتواند حس و حال طور هچ "بهزاد گل محمدي"میان رفت؟ 

در میان برف و یخ  ي رها شده ي یخ بسته ي مادري را درك کند که جنازه

نپرسید آیا  این وانفسا هیچ کس از خودو در ... بیند  اش را می ساله 16نوجوان 

از زندان به در خیره  "امید رضا"نتظار بازگشت ، به ایی چشمان منتظر دلداده

یی به جاي  پدري خود را ثانیه کاه درد بی ؟ و کسی در لحظات جانخواهد ماند

ي فرزندان  هاي شبانه تصور نکرد و کسی کابوس "حشمت ساران"فرزندان 

کس سري نزد  ي اعدام را ندید و هیچ ، مادري در آستانه"حکیمه حسن زاده"

شاید ... که عیدشان عید سیاه بود و "علی بادوزاده"انواده به ماتم سراي خ

با هق هق  "مجتبی سمیع نژاد"د حلول سال نو را مانن ي تر کسی لحظه کم

در هاي گذشته  امان گریه سپري کرد به یاد عزیزانی که سال گذشته یا سال بی

د "، نازنین "حسام فیروزي"به یاد . نارمان بودند و امسال نیستندک فرزا

  ...تکنیک و مان در پلی مهربان، یاران دبستانی "کمانگر

کوتاهی ما نبود ، که فرصتی نیافتیم براي پرداختن مان نبود ، که مجالو این از 

  ... مان ندادند  ، که مجال ایاندن عواطفی انسانی از این دستو نم

سالی را پشت سر گذاردیم که شاید هیچ رویداد شادي آفرین و امید بخش را 

تر از گذشته بکوشیم  کنیم که شاید باید سخت شاهد نبودیم و سالی را آغاز می

اعتالي شأن و کرامت انسانی مان جهت  ها و اهداف و بدانیم تا تحقق آرمان

 "شاملو"ته مرحوم ، راه طوالنی و سختی پیش رو داریم و شاید به گفانسان

اوري به د. استقاضی تقدیر با ما ستمی کرده : ي ما این است که جرم همه

چنان  ام ، هم ي خدایان را لعنت کرده ؟ من همهمیان ما را ، که خواهد گرفت

، زندانی که از آن امید گریز نیست، بداندیشانه و در این. که مرا، خدایان

 ... ایم گناه بوده ما بی ي همه

 

 

 حقوق بشر در ایراننقض  ي ارش ساالنهگز

مجموعه  ي آید، گزارش ساالنه آنچه درپی می

فعاالن حقوق بشر در ایران است که بررسی آماري 

حقوق بشر در طی  ي ابعادي از نقض گسترده

 .پردازد سال اخیر می یک

شود  بشر به صورت سیستماتیک و مهندسی شده در ایران اجرا می نقض حقوق 

و فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و فرهنگی به طور گسترده و مرتب مورد 

ي  بسیاري از فعالین سیاسی و مدنی بازداشت و روانه. گیرند سرکوب قرار می

رسمی و جمع هاي  در حال حاضر و بنابر گزارش. اند هاي ایران شده زندان

زندانی  528اکنون  بشر در ایران، هم آوري آن توسط مجموعه فعاالن حقوق

برند که فشار هر  هاي جمهوري اسالمی به سر می سیاسی و عقیدتی در زندان

ي  بینند و دوره روزه و مضاعفی را از طرف مسئولین زندان بر روي خود می

مرگ مشکوك زندانیان  .کنند محکومیت در زندان را با خطرات جانی سر می

گیرد و عدم اهمیت به جان زندانی و عدم  چنان صورت می سیاسی در ایران هم

کوشش براي حفظ سالمت بهداشتی و روانی و جان زندانیان از موارد مهم 

در ماه آخر سال و روزهاي پایان سال مرگ . بشر در ایران است نقض حقوق

مت ساران و امیدرضا عبدالرضا رجبی، هاشم رمضانی، امیرحسین حش

  . بشر در زندانیان صورت گرفت ي روند نقض حقوق  میرصیافی در ادامه

هاي گذشته مورد آزار و اذیت و بازداشت  هاي ملی و مذهبی بیش از سال اقلیت

شان  ها شدند و براي ي زندان ها روانه قرار گرفتند به طوري که صدها تن از آن

  . آمد ناگون پیشهاي گو هاي بسیاري در زمینه مشکل

رو در  ي پیش بشر در ایران به عنوان یک مجموعه مجموعه فعاالن حقوق

از تمامی آنانی که  "قید و شرط دفاع بی"بشر با تعریف  ي دفاع از حقوق زمینه

گیرند،  شود و مورد ظلم قرار می شان به هر دلیلی نقض می در این کشور حقوق

جا که در توان داشت به  قبل، تا آنهاي  چون سال در طی سال گذشته، هم

. بشر است، همت گماشت قید و شرط از حقوق ي خود که همانا دفاع بی وظیفه

جا  در این گزارش که به همت این مجموعه آماده شده است، سعی شده تا آن

هاي گوناگون به  ها و موقعیت بشر در شکل که ممکن بوده موارد نقض حقوق

عموم مردم ایران و تمام کسانی که در دفاع از  صورت تفکیک شده در اختیار

  .زنند، قرار بگیرد روند و قلم می حقوق انسانی ره می

بشري  رسی نهادهاي حقوق ناگفته پیدا است که این گزارش به علت عدم دست

ها و مراکز دیگر و در یک  هاي نظارتی در زندان به اخبار صحیح و نبودن چشم

چه که از نقض  ي آن تواند همه نمی "ابزار نظارت"کالم عدم در اختیار داشتن 

شده و در توان بوده  جا که می بشر در ایران رفته است را بگوید، اما تا آن حقوق

بشر گردآوري شده و در اختیار شما  حقوق  سعی شده است که موارد نقض

بشر در ایران امیدوار است و آرزو  مجموعه فعاالن حقوق. عزیزان قرار گیرد

بشر در جاي جاي کشورمان ایران  سالی براي رعایت حقوق 1388ند سال ک می

  . باشد

  مطبوعات

  

. چنان وجود دارد ي سنگین خفقان بر مطبوعات در جمهوري اسالمی هم سایه

اند و آگاهان از  ها منع شده نگاران از کار کردن در روزنامه بسیاري از روزنامه

ها خبر  ي نهادهاي امنیتی به روزنامههاي سیاه آماده شده از سو ي لیست ارائه

چنان درج بسیاري از خبرها از طرف شوراي امنیت ملی ممنوع  هم. دهند می

  . شود و مطبوعات حق اظهار نظر در مورد آن را ندارند اعالم می
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ها سایت و وبالگ خبري و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به محاق  میلیون

رسی آزاد به اطالعات را به  ي دست هاند و حکومت ایران اجاز فیلتر رفته

ها هر  نویسان و مدیران سایت فشار بر روي وبالگ. دهد شهروندان خود نمی

در مجلس  "یی جرائم رایانه"چون   هایی هم طرح. شود روز بیش از گذشته می

شوراي اسالمی تصویب شد و بسیاري از نهادي امنیتی و نظامی مانند نیروي 

درگذشت امیدرضا . رد با کاربران اینترنت در ایران شدندانتظامی موظف به برخو

هاي نقض  میرصیافی در آخرین روزهاي سال در زندان اوین از آخرین نمونه

  .نویسان در ایران است نگاران و وبالگ بشر در مورد روزنامه حقوق

ها  پایان مطبوعات پیوستند و از انتشار آن نشریه به سف توقیف بی 29امسال 

ها و مراکز امنیتی  نگار به دادگاه روزنامه 73در سالی که گذشت . جلوگیري شد

 21نگار از کار اخارج شدند و  روزنامه 26. احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند

هاي جمهوري اسالمی مورد محاکمه و محکومیت قرار  نگار در دادگاه روزنامه

زداشت و در اختیار نهادهاي نگار نیر در سال گذشته با روزنامه 17. گرفتند

  .بشر قرار گرفتند ناقض حقوق

  

 دانشجویان 

هاي گذشته و  جویان امسال نیز به مانند سال بشر در مورد دانش نقض حقوق

ریزي شده  هاي گذشته در ایران به صورت سیستماتیک و برنامه تر از سال بیش

ان به یک دختر گاه زنج ي تعرض یکی از مسئولین دانش حادثه. به اجرا درآمد

هاي گسترده در  ها و بازداشت گاه جو و دفن شهداي جنگ در دانش دانش

جویان و منجر به محروم  باعث برخورد و بازداشت دانش... گاه شیراز و دانش

 1387جویان در سال  بسیاري از دانش. شدن از تحصیل بسیاري از آنان شد

  .ادندجویی از دست د هاي دانش گاه جان خود را در خواب

ها و مراکز امنیتی براي بازجویی احضار  گاه بار به داد 139جویان، امسال  دانش

جویان در دادگاه داراي پرونده شدند و مورد محاکمه و  تن از دانش 77. شدند

هاي سنگین در نظر گرفته  ها وثیقه نفر از آن 66براي . محکومیت قرار گرفتند

هاي مختلف راهی زندان و  به بهانه 87جو در سال  دانش 215. شد

 563جویی به محاق توقیف رفت و  ي دانش نشریه 64. ها شدند گاه بازداشت

 234در این میان . ها احضار شدند گاه هاي انضباطی دانش جو به کمیته دانش

ها  گاه جو از دانش دانش 13نفر براي صدها ترم از تحصیل محروم شدند و 

مذهبی به ویژه بهاییان امکان ورود به هاي  بسیاري از اقلیت. اخراج شدند

در  87سال . گاه اخراج شدند ها را نیافتند و در صورت ورود از دانش گاه دانش

جویان در زندان هستند و از  رسد که هنوز بسیاري از دانش حالی به پایان می

  .وضعیت مساعدي برخوردار نیستند

 

  

  زنان  

آمیز رنج  ود قوانین ناعادالنه و تبعیضزنان و دختران سرزمین ایران هنوز از وج

ها هزار زن و دختر در ایران، در سالی که گذشت، مورد بازداشت و  ده. برند می

ي ظاهري که از  ي لباس پوشیدن و چهره تذکر و هتک حرمت به خاطر نحوه

فعالین . ترین حقوق هر شهروند است، قرار گرفتند ترین و خصوصی ابتدایی

ا و بارها مورد تهدید و فشارهاي امنیتی و قضایی براي ها زنان باره جنبش

  . شان قرار گرفتند گیري حقوق حقه دست کشیدن از پی

ها امنیتی احضار و مورد  فعال زن از طریق نهادها و ارگان 25در این میان 

چون زینب  ها هم تن از آن 40. بازجویی و تهدید و فشار ارعاب قرار گرفتند

هاي  ام دوست مورد محاکمه قرار گرفتند و به حبسبایزیدي و عالیه اقد

ها و  گاه ي بازداشت نفر از آنان بازدشت و روانه 40. طوالنی محکوم شدند

چون روناك صفارزاده از سال گذشته در زندان  بسیاري هم. ها شدند زندان

  .برند چنان در بالتکلیفی به سر می هستند و هم

   

  ناکارگر 

  

ریزان اقتصادي وضعیت  کفایتی دولت مردان و برنامه بیبا رکود اقتصادي و 

گی کارگران ایرانی هر روز بدتر از روز قبل شد و صدها هزار  معیشیتی و زنده

هاي طوالنی شکایت دارند و براي  شان براي ماه کارگر از عدم پرداخت حقوق

گر ها کار ده. شان مجبور به اعتصاب از کار و اعتصاب غذا شدند دریافت حقوق

به علت نبود امکانات مناسب در محل کار بر اثر حوادث گوناگون جان باختند و 

باخته را به  هاي آنان، روزگار بعد از فوت کارگر جان به علت بیمه نبودن خانواده

مزد کارگران افزایشی نداشت و آنان به خاطر  دست. گذارنند سختی می

ي بزرگ ایران  شرهاي جامعهترین و فقیرترین ق هاي ناچیزشان از محروم حقوق

  .شوند محسوب می



  
 

 ٨٨و فروردین  ٧٨، سال دوم، شمارھای دوم و سوم، اسفند رانیا در بشر حقوق فعاالن مجموعھ ھینشر ،  یاجتماع ، یحقوق ماھنامھ، ٢۴

هزار کارگر به دالئل گوناگون و مشکالت اقتصادي و مدیریتی  11بیش از 

تن از کارگران در  26. ها به صورت گروهی و فردي از کار اخراج شدند کارخانه

شان  انسانی  هاي جمهوري اسالمی به خاطر تالش براي دریافت حقوق دادگاه

ها و مراکز  ها به دادگاه تن از آن 38. محکومیت قرار گرفتند مورد محاکمه و

هاي  در طی اعتراض. امنیتی احضار و مورد تهدید و آزار و ارعاب قرار گرفتند

  .ها شدند ي زندان کارگر بازداشت و روانه 84هاي سندیکاها  کارگري و فعالیت

  اقلیتهاي مذهبی  

  

هاي مذهبی، شکل کم سابقه  لیتفشار و تهدید و نقض حقوق بشر در مورد اق

هاي مذهبی  در سالی که گذشت، برخورد با اقلیت. تري به خود گرفت و رسمی

هاي رسمی و توسط افرادي حقیقی به شکل حقوقی، بیان شد و  از تریبون

هاي مختلف قضایی و امنیتی بنا به در خواست  گاه برخورد قهریه از سوي دست

هاي مذهبی به عنوان  بسیاري از اقلیت .رسمی نهادهاي حکومتی شدت گرفت

ها بارها و بارها توسط  یک شهروند محروم از حقوق اجتماعی شده و منازل آن

گاه  ها از دانش بسیاري از آن. ماموران امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت

شان مورد حمله و هجوم  ها و مراکز مدهبی ها، خانقاه اخراج شدند و حسینیه

شهروند  42، 87در این میان در سال . امنیتی و خودسر قرار گرفتنیروهاي 

نفر از دراویش گنابادي  103شهروند سنی و  139شهروند مسیحی،  51بهایی،

بار  4خانواده بهایی هجوم برده شد و  31بازداشت شدند و به منازل 

نفر از بهاییان، یک نفر از  25چنین  هم. شان تخریب شد هاي مختلف قبرستان

ها و مراکز امنیتی احضار شدند و  نفر از دراویش گنابادي به دادگاه 45ها و  سنی

نفر از بهاییان،  11. ي یکی از شهروندان مسیحی مورد تفتیش قرار گرفت خانه

نفر از دراویش گنابادي مورد محاکمه و  19شهروند سنی و  18مسیحی و  8

 14. ی صادر شدهاي سنگین ها حکم محکومیت قرار گرفتند و براي آن

نفر از  16جوي بهایی نیز در سال گذشته از تحصیل محروم شدند و  دانش

حسینیه و  6چنین به  هم. شهروندان سنی مورد اعدام و یا ترور قرار گرفتند

ها را تخریب  مکان  خانقاه دراویش گنابادي نیز حمله شد و نیروهاي امنیتی آن

  .کردند

  اعدام 

  

المللی بارها و بارها به خاطر  بشري و نهادهاي بین قوقهاي ح که سازمان با این

اند  وجود حکم اعدام در ایران و اجرا شدن آن مورد شماتت و نکوهش قرار داده

اند، اما، مسئوالن قضایی براي صدور  آمیز شده و خواستار لغو این حکم خشونت

عمل هاي گذشته دست به این  و اجراي این حکم اصرار دارند و بیش از سال

سال که در  18در این میان اعدام کودکان و نوجوانان زیر . غیرانسانی زده اند

اند باز هم در ایران ادامه یافت و حکم  زمان وقوع جرم در سنین نوجوانی بوده

که مسئوالن قضایی از  رغم این سار در شهرهاي گوناگون ایران علی سنگ

  .توقف آن خبر داده بودند، انجام شد

هاي قبل در زندان  گذشت به همراه هزاران اعدامی که از سال در سالی که

تن  30نفر به اعدام محکوم شدند که  278هستند و منتظر اجراي حکم اعدام، 

نفر در ایران بر  297در سال گذشته . اند سال بوده 18از آنان افراد زیر 

شان  هاي سنگسار به سر و روي شان طناب دار افکنده شد و یا سنگ گردن

  .اند سال سن داشته 18نفر زیر  8پرتاب شد که از این تعداد 

 ١  

  !فکرانِ  شرق میانه روشن

  این ُگل سیاه را، در ایران

اتو" ھدیه کرد" ن   به شما 

  در فصلی که،

ین خاک  -   –از ا

  رویید ھر گیاه خودرو، سرخ می

  ھا ارغوانی بودنددرخت

  و

  نشده بودند" ھا بی خود قرمزبرگ"

٢  

  سیاه را این ُگلِ 

اتو"   دسته کرد" ن

صل سرخ را   تا ف

 ھای سرخ به آخر رساندھای سرخ و خاکھای سرخ، روزھای سرخ، راهدر سرزمین ُگل

 رضا مرزبان


